Obchodný vestník 5/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.01.2017

K000288
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám.
Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie
Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383, o odvolaní správcu z funkcie správcu a o ustanovení nového
správcu,
rozhodol

Súd odvoláva: JUDr. Ján Polomský, so sídlom kancelárie Hlohová 10, 821 07 Bratislava, značka správcu S1383, z
funkcie správcu úpadcu: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47
347 651: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, IČO: 47 256 974, značka
správcu S1754.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000289
Spisová značka: 4K/60/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom hlboká cesta 7,
811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 247 924, v mene ktorého koná likvidátor: Susanne Anhorn, nar. 26.09.1983,
bytom Cintorínska 2356/13, 811 08 Bratislava, právne zast. TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., so sídlom
kancelárie Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 905 832, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 247 924,
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: wwwdb s. r. o., v likvidácii, so sídlom hlboká cesta 7, 811 04 Bratislava
- Staré Mesto, IČO: 47 247 924.
Poučenie:

Okresný súd Bratislava I dňa 16.12.2016
JUDr. Edita Sahánková,
K000290
Spisová značka: 3K/4/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Kavuliak, nar.
01.09.1963, trvalý pobyt Nové Mesto, Bratislava, právne zast.: bnt attorneys-at-law, s.r.o. Cintorínska 7, 811 08
Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Dušan Marko, Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1503, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd priznáva správcovi: Mgr. Dušan Marko, Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1503, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).

Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000291
Spisová značka: 8K/24/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Petra Jurkáčková, nar.
22.03.1980, bytom Jakubov 555, 900 63 Jakubov, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD., so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S 1313, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).

Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000292
Spisová značka: 8K/42/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majedok úpadcu: Walter Barthelmes, nar.
06.09.1961, bytom Mierová 318/16. 821 05 Bratislava, št. prísl. Spolková republika Nemecko, o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol

Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S 1633, odmenu v celkovej výške 199,16 € a náhradu preukázaných výdavkov vo výške
309,63 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 172/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1633, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 155,09
€, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 172/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne
dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
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výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne
dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
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smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000293
Spisová značka: 8K/42/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Walter Barthelmes, nar.
06.09.1961, bytom Mierová 318/16. 821 05 Bratislava, št. prísl. Spolková republika Nemecko, správcom ktorého je:
JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1633
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie
8/A, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1633, preddavok vo výške 3 500 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 205/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000294
Spisová značka: 8K/56/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Blašková, nar.
20.09.1966, Trnavská 49, 902 01 Pezinok, občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Peter Podolský, Námestie SNP 13,
811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1230
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Podolský, Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S 1230, preddavok vo výške 663,88 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 227/2016,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000295
Spisová značka: 8K/55/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: AT PRIMA, s.r.o. so sídlom Panónska cesta 21, 851 04
Bratislava, IČO: 47 400 854, právne zast.: Studio Legale, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AT PRIMA, s.r.o. so sídlom Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, IČO:
47 400 854
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: AT PRIMA, s.r.o. so sídlom Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, IČO:
47 400 854.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie k.s. sídlo kancelárie
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, značka správcu S1818
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
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10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
nadriadenému súdu nepredkladá.
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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 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000296
Spisová značka: 8K/58/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Šišovič, nar. 02.02.1992,
Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: JUSTICIA Recovery, k. s., Mlynské Nivy 48,
821 09 Bratislava, zn. správcu: S1699
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Michal Pohovej, Námestie Slobody 10, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S1462, preddavok vo výške 663,88 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
226/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000297
Spisová značka: 8K/54/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Proksa, nar. 29.09.1960,
Bellova 2007/63, 831 01 Bratislava, právne zast.: Mgr. Ianko Troiak, Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen,
správcom ktorého je: JUSTICIA Recovery, k. s., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1699
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUSTICIA Recovery, k. s., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S1699, preddavok vo výške 663,88 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 231/2016,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000298
Spisová značka: 8K/24/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Doktor, nar. 04.12.1956,
bytom Vigľašská 19, 851 06 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov
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 priznáva správcovi: JUDr. Ivan Mojžiš, so sídlom kancelárie V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava,
zn. správcu: S239, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000299
Spisová značka: 8K/25/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majedok úpadcu: K.M.T. Trading spol. s. r. o., so
sídlom Bajkalská 11, 821 02 Bratislava, IČO: 35 685 026, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: KONRES k. s., so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn.
správcu: S 1651, odmenu v celkovej výške 663,88 € a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 241,49 €, ktorá mu
bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D
19, pol. reg. 111/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi k rukám správcu konkurznej podstaty: KONRES k. s., so sídlom kancelárie
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1651, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 754,33 €, vedeného
pod položkou denníka D 19, pol. reg. 111/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne
dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000300
Spisová značka: 8K/66/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriela Lennerová, nar. 21.04.1980,
Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Gabriela
Lennerová, nar. 21.04.1980, Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gabriela Lennerová, nar. 21.04.1980, Suvorovova 2626/45, 902 01
Pezinok, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje
do funkcie
správcu:
Advisors
k. s, so
sídlompodľa
kancelárie
Železničiarska
811 04 vestníku
Bratislava, zn.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
zákona č.
200/2011 Z. z. o 13,
Obchodnom
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Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Advisors k. s, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn.
Správcu: S1590.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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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konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K000301
Spisová značka: 2K/35/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zdeno Koky, nar.
17.11.1979, trvale bytom Filická 77/21, 058 01 Gánovce - časť Filice, podnikajúci pod obchodným menom Zdeno
Koky - VANSTAV, s miestom podnikania Filická 77/21, 058 01 Gánovce - časť Filice, IČO: 40 326 802, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 13.7.2016
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 78/2016 (29/07-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000302
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COOP východ s.r.o., so sídlom Družstevná 24, 066 01
Humenné, IČO: 48 311 251, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: COOP východ s.r.o., so sídlom Družstevná 24, 066 01 Humenné, IČO: 48
311 251.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Obchodný vestník 5/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.01.2017
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Prešov dňa 21.12.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K000303
Spisová značka: 2K/43/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci: navrhovateľa: ANPRESS, s.r.o., so sídlom Gorlická 9, 085 01 Bardejov, IČO: 31
689 809, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Jaroslave Oravcovej, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01
Vranov nad Topľou odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 37,99 eura,
PhDr. Anton Ždiňák, bytom Gorlická 9, Bardejov, je p o v i n n ý zaplatiť titulom odmeny a náhrady výdavkov
predbežnému správcovi sumu 701,87 eura, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000304
Spisová značka: 2K/51/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RANDOB s.r.o., so sídlom Vajanského
2443/15, 069 01 Snina, IČO: 47 331 917, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
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 Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000305
Spisová značka: 2K/52/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefánia Veľasová, nar. 5.5.1967, s miestom
podnikania 067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO: 44 083 190, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Štefánia Veľasová, nar. 5.5.1967, s miestom podnikania 067 11 Nižné
Ladičkovce 121, IČO: 44 083 190.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000306
Spisová značka: 2K/46/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EXCENTRUM Prešov, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov, IČO: 31 724 744, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: EXCENTRUM Prešov, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Budovateľská 34, 080 01 Prešov, IČO: 31 724 744.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad.
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. 1K/26/2016. 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
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).

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 Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000307
Spisová značka: 2K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ľubomír Bendík, nar. 2.10.1966, trvale bytom
SNP 195, 059 18 Spišské Bystré, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Prešov predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000308
Spisová značka: 2K/50/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/50/2016
vo veci
navrhovateľa: SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
proti
dlžníkovi: Ľubomír Bendík, nar. 2.10.1966, trvale bytom SNP 195, 059 18 Spišské Bystré
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 23.2.2017 o 9.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
samej.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Prešov
V Prešove, dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák
sudca

spisová značka: 2K/50/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa SR - Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje

s a pojednávanie na deň 23.2.2017 o 9.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Ľubomír Bendík, nar. 2.10.1966, trvale bytom SNP 195, 059 18 Spišské Bystré
veriteľ: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné veci, ktoré treba
obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á),
oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj
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Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a16
prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
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listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou!
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák,
K000309
Spisová značka: 2K/47/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 2K/47/2016
vo veci
navrhovateľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, IČO: FN
36924 a
proti
dlžníkovi: ZD centrum s.r.o., so sídlom Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, IČO: 35 859 016
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 28.2.2017 o 13.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ak sa strana alebo jej zástupca
z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu17
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
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okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Prešov
V Prešove, dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák
sudca

spisová značka: 2K/47/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, IČO: FN
36924 a
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje

s a pojednávanie na deň 28.2.2017 o 13.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka

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

ZD centrum s.r.o., so sídlom Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, IČO: 35 859 016
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veriteľ: SK properties s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 48 254 398

36924 a
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Obchodný vestník 5/2017
nariaďuje

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.01.2017

s a pojednávanie na deň 28.2.2017 o 13.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
ZD centrum s.r.o., so sídlom Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, IČO: 35 859 016
veriteľ: SK properties s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 48 254 398
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné veci, ktoré treba
obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou!
Podľa ust. § 149 CSP, prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové
tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na
vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa ust. § 150 ods. 1 a 2 CSP, strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové
tvrdenia týkajúce sa sporu. Na zistenie podstatných a rozhodujúcich skutočností môže súd strany požiadať o ďalšie
skutkové tvrdenia.
Podľa ust. § 151 ods. 1 a 2 CSP, skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za
nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o
predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa ust. § 152 CSP, hmotnoprávna námietka je právny úkon strany spôsobujúci zmenu, zánik alebo oslabenie
práva protistrany.
Podľa ust. § 153 ods. 1, 2, 3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000310
Spisová značka: 2K/47/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, IČO: FN 36924 a, zast. Sympatia Legal, s.r.o. so sídlom Plynárenská
7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 834, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ZD centrum s.r.o., so
sídlom Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, IČO: 35 859 016, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Prešov predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
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30 dní od začatia konkurzného
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V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
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- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000311
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 R. Jašíka 809/17, 971 01 Prievidza takto
rozhodol
I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju
platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní, ako aj všetkých peňažných záväzkov, s ktorých plnením je 30 dní po lehote splatnosti v deň predloženia
tejto informácie súdu,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, ako aj v deň
predloženia tejto informácie súdu,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam peňažných pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých
možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti, Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam peňažných pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
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Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých
možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich
splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na
jeho majetok konkurz.
III. Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie (zákon č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej
podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 30.12.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000312
Spisová značka: 40K/54/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/54/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

VDAS s.r.o.
M. Mišíka 19/A

971 01 Prievidza
IČO 45 987 769
zast.

JUDr. Miroslav Ivanovič, advokát

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
R. Jašíka 809/17
971 01 Prievidza
nar. 30.7.1979

Ing. Peter Vargic

nariaďuje pojednávanie
na deň 07.03.2017 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Poučenie:
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nariaďuje pojednávanie
na deň 07.03.2017 o 10,00 hod.
Obchodný vestník 5/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.01.2017
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 2.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000313
Spisová značka: 40K/54/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

22

Obchodný vestník 5/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.01.2017

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/54/2016
Vo veci
navrhovateľa

VDAS s.r.o.
M. Mišíka 19/A

971 01 Prievidza
IČO 45 987 769
zast.
proti dlžníkovi
R. Jašíka 809/17
971 01 Prievidza
nar. 30.7.1979

JUDr. Miroslav Ivanovič, advokát
Ing. Peter Vargic

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 07.03.2017 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Peter Vargic
a to
veriteľ č. 1: VDAS s.r.o.
veriteľ č. 2: Ing. Jaroslav Kráľ
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
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Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesnéhovestník
útoku a 5/2017
prostriedky procesnej obrany,
ktoré strana
nepredložila včas, nemusí súd
prihliadnuť,
ak
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania: najmä
09.01.2017
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Trenčín dňa 2.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000314
Spisová značka: 40K/56/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslav Malík, nar. 19.07.1968, trvale bytom Gen.
Svobodu 852/15, 958 01 Partizánske, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Miroslav Malík, nar.
19.07.1968, trvale bytom Gen. Svobodu 852/15, 958 01 Partizánske takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Malík, nar. 19.07.1968, trvale bytom Gen. Svobodu 852/15, 958
01 Partizánske.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín,
značka správcu S1395.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/56/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
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sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005
Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č.
7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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.
Okresný súd Trenčín dňa 2.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000315
Spisová značka: 1NcKR/2/2009

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Vladimír Húšťa, nar. 20.12.1973, J. Kráľa 41, 036 01
Martin, IČO: 41 530 080, správcom ktorého je: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina,
IČO: 46 404 503, v časti o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžníka Vladimíra Húšťu, nar. 20.12.1973, J. Kráľa 41, 036 01 Martin, IČO: 41 530 080, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 2.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K000316
Spisová značka: 1R/1/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zberné suroviny a.s., so sídlom
Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
Opravuje výrokovú časť uznesenia č.k. 1R/1/2016-779 zo dňa 29.12.2016, zverejneného v Obchodnom vestníku
č.1/2017 dňa 2.1.2017 tak, že výrok znie nasledovne:
„Pozastavuje účinky uznesenia veriteľského výboru prijatého na zasadnutí veriteľského výboru zo dňa 16.12.2016 v
znení: „Veriteľský výbor v zložení EsedFin, s.r.o. a TESLA Liptovský Hrádok, a.s. ukladá správcovi záväzný pokyn na
speňaženie časti podniku úpadcu Zberné suroviny, a. s. v znení, ako bol predložený správcom návrh záväzného
pokynu, ktorý bol prílohou žiadosti zo dňa 15.12.2016, sp. zn. 1R/1/2016 S 1436.“, a to až do rozhodnutia vo veci.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 2.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľudevít Albíni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 199, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K68/2016 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K68/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

2K 68/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Dana Žlnková , správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Ľudevít Albíni, nar. 22.04.1949, bytom 049 01
Muráň, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.01.2017 o 13.00 v priestoroch advokátskej kancelárie Mgr. Dany
Žlnkovej Nám. A.H.Škultétyho 5, 2. posch., 990 01 Veľký Krtíš .

Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Informácia o stave konania
Hlasovanie veriteľov o výmene resp. potvrdení správcu
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne a záver

Prezentácia účastníkov konania bude od 12.45 hod. do 13.00 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom
totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
Vo Veľkom Krtíši 23.12.2016
Mgr. Dana Žlnková

K000318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený 2. čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde v Trenčíne pod sp. zn. 29K/61/2011 úpadcu: BoltonReal s.r.o., Laurinská 18, Bratislava, IČO: 36 615 200
I.

Všeobecná časť

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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Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 29K/61/2011 zo dňa 20.1.2012 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Bolton Real s.r.o. so sídlom J.Kréna 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 615 200 (ďalej aj
ako „Úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare). Do funkcie správcu som bol ustanovený ja, JUDr. Ján Súkeník so
sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod S258 (ďalej aj ako „Správca“ v príslušnom gramatickom tvareň. Toto uznesenie bolo
publikované v Obchodnom vestníku OV 19/2012 dňa 27.1.2012.
V predmetnom konkurznom konaní boli v zákonnej 45-dňovej lehote prihlásené poväčšine nezabezpečené
pohľadávky, zo strany jedného veriteľa Ing. Ivana Hromadu, Kpt. Nálepku 1109/43 Bojnice bolo prihlásené aj
zabezpečovacie právo na majetok Úpadcu. Veriteľ Ing. Ivan Hromada, Kpt. Nálepku 1109/43 Bojnice si
v predmetnom konkurznom konaní prihlásil svoju pohľadávku v celkovej výške 1 114 424 Eur, pričom si tento
uplatnil i zabezpečovacie právo.
Do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 42/2012 boli zapísané
nehnuteľnosti a to:
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 9/10 na pozemku, parc. č. 2705/25, zapísaný na LV 6901 pre kat.
územie Piešťany
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 9/10 na pozemku, parc. č. 2705/125, zapísaný na LV č. 6901 pre
kat. územie: Piešťany
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 11/12 na pozemku, parc. č. 2705/30, zapísaný na LV 7084 pre kat.
územie Piešťany,
·
všetky pozemky zapísané na LV č. 8073, katastrálne územie: Piešťany o veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/1
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/6 na pozemku parc. č. 12212/154, zapísaný na LV č. 8541 pre
kat. územie: Piešťany,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na pozemku parc. č. 2705/31, zapísaný na LV č. 8596 pre kat.
územie: Piešťany,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/6 na pozemku parc. č. 2705/14, zapísaný na LV č. 8837 pre kat.
územie: Piešťany,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10/12 na pozemku parc. č. 2705/22, zapísaný na LV č. 10033 pre
kat. územie: Piešťany,
·
všetky pozemky zapísané na LV č. 12052, kat. územie: Piešťany vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/1,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na pozemku parc. č. 12705/31, zapísaný na LV č. 12054 pre
kat. územie: Piešťany,
·

pohľadávka z účtu vedeného v SLSP a. s., pobočka Trenčín v súpisovej hodnote 355,28 Eur,

·

peňažná pohľadávka - Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom – súp. hodnota 165,97 Eur,

·

peňažná pohľadávka – Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom – súp. hodnota 166,45 Eur,

·

peňažná hotovosť – súp. hodnota 17,16 Eur.

Do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing. Ivan Hromada, Kpt. Nálepku 1109/43, Bojnice, ktorý
bol zverejnený v obchodnom vestníku č. OV 42/2012 boli zapísané nehnuteľnosti a to:
· všetky pozemky zapísané na LV č. 1528, katastrálne územie: Rakoľuby vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/1,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4/6 na pozemku parc. č. 649, zapísaný na LV č. 1410 pre kat.
územie: Horná Streda,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/5 na pozemku parc. č. 631, zapísaný na LV č. 1378 pre kat.
územie: Horná Streda
·
všetky pozemky zapísané na LV č. 1365, kat. územie: Horná Streda vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/1,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti3/4 na pozemku parc. č. 640, zapísaný na LV č. 868 pre kat.
územie: Horná Streda,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 14/18 na pozemku parc. č. 639, zapísaný na LV č. 867 pre kat.
územie: Horná Streda
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 180/200 na na pozemku parc. č. 643, zapísaný na LV č. 703 pre
kat. územie: Horná Streda.
Správca v zákonom stanovenej lehote poprel pohľadávku veriteľa Ing. Ivana Hromadu, Kpt. Nálepku 1109/43
Bojnice prihlásenú v celkovej výške 1 114 424 Eur v celom rozsahu čo do výšky, právneho dôvodu i zabezpečenia
zabezpečovacím právom.
Žalobou podanou na Okresný súd Trenčín sa pôvodne Ing. Ivan Hromada, bydliskom Kapitána Nálepku
1109/43 Bojnice domáhal voči Správcovi, aby súd určil, že pohľadávka veriteľa – žalobcu prihlásená v konkurznom
konaní spzn.29K/61/2011 voči Úpadcovi je vo výške 1 108 298,44 Eur zistená a nesporná čo do právneho dôvodu
vzniku, výšky prihlásenej sumy, vymáhateľnosti a čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom. Konanie sa viedlo
na Okresnom súde v Trenčíne pod sp.zn. 39Cbi/10/2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 39Cbi/10/2012-147 zo dňa 24.10.2012 pripustil, aby do konania na
miesto doterajšieho žalobcu Ing. Ivana Hromadu vstúpil ako žalobca MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2012.
Písomným podaním zo dňa 25.3.2013 zobral žalobca MUGUEL F. DE SOTO s.r.o. Bratislava prostredníctvom
právneho zástupcu žalobu o určenie popretej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom, jej právneho
dôvodu a výšky v celom rozsahu späť.
V právnej veci žalobcu MIGUEL F.DE SOTO s.r.o. Bratislava proti žalovanému Správcovi Úpadcu v konaní
o určenie popretej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom, jej právneho dôvodu a výšky Okresný súd
Trenčín uznesením č.k. 39Cbi/10/2012-171 zo dňa 8.4.2013 konanie zastavil. Toto uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 10.5.2013.
Ďalšie súdne spory, ktoré prebiehali počas konkurzu boli právoplatne ukončené a podklady k týmto sporom sú
súčasťou správcovského spisu.
Na základe vyššie uvedeného uznesenia Okresného súdu Trenčín, č. k. 39Cbi/10/2012-171 zo dňa 8.4.2013,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.5.2013 Správca v obchodnom vestníku OV č. 125/2013 zverejnil preradenie
súpisových zložiek majetku z oddelenej podstaty veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 16 Bratislava do všeobecnej podstaty. Jedná sa o nehnuteľnosti:
· všetky pozemky zapísané na LV č. 1528, katastrálne územie: Rakoľuby vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/1,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4/6 na pozemku parc. č. 649, zapísaný na LV č. 1410 pre kat.
územie: Horná Streda,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/5 na pozemku parc. č. 631, zapísaný na LV č. 1378 pre kat.
územie: Horná Streda,
·
všetky pozemky zapísané na LV č. 1365 kat. územie: Horná Streda vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/1,
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·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/4 na pozemku parc. č. 640, zapísaný na LV č. 868 pre kat.
územie: Horná Streda,
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 14/18 na pozemku parc. č. 639, zapísaný na LV č. 867 pre kat.
územie: Horná Streda
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 180/200 na pozemku parc. č. 643, zapísaný na LV č. 703 pre kat.
územie: Horná Streda.
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29K/61/2011-305 zo dňa 6.8.2012 súd povolil vstup obchodnej
spoločnosti MIGUEL F.DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43896 758 do
konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Ing. Ivana Hromadu, bytom Kpt.
Nálepku 1109/43 Bojnice vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7/1, ktorému zverejnením oznámenia
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka tohto konania.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.8.2012.
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29K/61/2011-440 zo dňa 15.10.2012 súd potvrdil prevod pohľadávky,
ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 1/1 z veriteľa Blue Note s.r.o. so sídlom J. Kréna 1,
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 43 847 749 na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám.
16, Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 29K/61/2011-438 zo dňa 15.10.2012 potvrdil prevod pohľadávok ktoré sú
vedené v konečnom zozname pohľadávok 2/1, 3/2, 4/3 a 5/4 z veriteľa BOLTON s.r.o so sídlom J. Kréna 1, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 295 906 na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 29K/61/2011-442 zo dňa 15.10.2012 potvrdil prevod pohľadávky, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 8/1 z veriteľa Ing. Alena Zelenayová s miestom podnikania J.
Kréna 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 552 391 na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
23.10.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 29K/61/2011-520 zo dňa 29.10.2012 potvrdil prevod pohľadávky, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6/1 z veriteľa Ingrid Danišovičová bydliskom Limbašská cesta 9,
Pezinok na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, Bratislava, IČO:
43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 29K/61/2011-593 zo dňa 16.4.2013 potvrdil prevod pohľadávky, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 10/1 z veriteľa Rhone Equity Management SA, so sídlom Rue
de lAubépine1, CH-1205 Ženeva, Švajčiarsko, federálne registračné číslo-CH-660-2807005-1 na veriteľa MIGUEL
F. DE SOTO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 23.4.2013.
Počas konkurzného konania došlo k zmene obchodného mena spoločnosti MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. na:
BR INVESTMENT s.r.o..
Dňa 16.4.2012 o 14,00 hodine sa v sídle Správcu konala schôdza veriteľov. Schôdza veriteľov bola riadne
zvolaná v súlade s § 34 ods.1 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako „ZKR“) prostredníctvom
obchodného vestníka OV 48B/2012.
Na schôdzi veriteľov dňa 16.4.2012 bol zvolený 3-členný veriteľský výbor. Zápisnica zo schôdze veriteľov
spolu s prílohami bola doručená dňa 17.4.2016 na Okresný súd Trenčín. Veriteľský výbor za predsedu veriteľského
výboru zvolil: Ing. Iva Šafranka, nar. 16.7.1963, bytom Federátov 6499, 080 01 Prešov.
Člen veriteľského výboru Rhone Equity Management SA, Ženeva odstúpil z funkcie člena veriteľského
výboru, ktorú skutočnosť oznámil Správcovi listom zo dňa 6.3.2013. Na základe tejto skutočnosti, a to z dôvodu
potreby zvolenia nového člena veriteľského výboru Správca prostredníctvom OV 56/2013 zvolal v súlade s § 34
ods. 2 ZKR ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 10.4.2013 o 14,00 hod. v sídle Správcu v Považskej Bystrici Stred
60/55.
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Dňa 10.4.2013 o 14,00 hodine sa v sídle Správcu konala ďalšia schôdza veriteľov, na ktorej bol zvolený
nový člen veriteľského výboru: MIGUEL F. DE SOTO s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16, Bratislava. Zápisnica zo
schôdze veriteľov bola doručená na Okresný súd Trenčín.
Správcovi bol zo strany veriteľského výboru udelený záväzný pokyn na speňažovanie nehnuteľností Úpadcu
zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty s tým, že nehnuteľnosti budú speňažované formou dražby podľa§ 92
ods.1 písm. b) ZKR – dražbou organizovanou dražobníkom a to tak, že budú vykonané 4 kolá dražby v súlade
s etapami špecifikovanými v záväznom pokyne veriteľského výboru. Zároveň veriteľský výbor uložil Správcovi
záväzný pokyn uzavrieť so spoločnosťou MAGNUS REAL s.r.o., so sídlom Z. Kodálya 787/6, Galanta zmluvu
o výkone dobrovoľnej dražby v zmysle návrhu zmluvy o výkone dražby, ktorý tvoril prílohu č.1 zápisnice zo
zasadnutia veriteľského výboru. Veriteľský výbor taktiež uložil Správcovi záväzný pokyn bez zbytočného odkladu
zapísať rozdelenie pozemkov v zmysle Geometrického plánu č. 23/2014 na oddelenie pozemkov č. 620/65 a 620/89
k.ú. Horná Streda, okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky, zapísaných na LV č. 1365 zo dňa 24.4.2014,
ktorý vyhotovila spoločnosť GEOWAY s.r.o., Dušan Chynoradský, ktorý autorizačne overil Ing. Jozef Valachovič dňa
24.4.2014 a ktorý úradne overil Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Ing. Ľubica Balažovičová
dňa 7.5.2014 pod č. 274/2014 do katastra nehnuteľností.
Správca listom zo dňa 10.7.2015 požiadal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor o zápis
geometrického plánu č. 23/2014 do katastra nehnuteľností. Na základe tohto geometrického plánu bola pôvodná
parc. 620/65 (pôvodne o výmere 205 101 m2) rozdelená na 2 časti a bola vytvorená novovytvorená parcela registra
C-KN č. 620/89 – ostatné plochy o výmere 97 598 m2 a parc. C-KN č. 620/65 – ostatné plochy o výmere 107 503
m2.
V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru Správca uzavrel s dražobníkom MAGNUS REAL – realitná
a aukčná spoločnosť s.r.o., Galanta Zmluvu o vykonaní dražby. Správcovi bol zo strany dražobníka doručený
znalecký posudok č. 210/2016 znalca Ing. Jána Víťazku v zmysle ktorého bola stanovená všeobecná hodnota
nehnuteľností zapísaných na LV č. 1356 k. ú. Horná Streda na sumu 1 200 000 EUR. V zmysle znaleckého
posudku č. 210/2016 Správca v obchodnom vestníku OV 179/2016 upravil súpis všeobecnej podstaty a o úprave
súpisu všeobecnej podstaty Správca upovedomil v zmysle § 77 ods. 6 ZKR veriteľský výbor.
V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru bolo vyhlásené 1. kolo dražby ktorého predmetom boli
nehnuteľnosti zapísané na LV 1365 vedeného pre k.ú. Horná Streda o veľkosti podielu 1/1 k celku, a to pozemok,
parc. č. KN-C 620/65, ostatné plochy o výmere 107503 m2 a pozemok, parc. č. KN-C 620/75, ostatné plochy o
výmere 16876 m2. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe bolo správcom zverejnené v Obchodnom vestníku OV
191/2016. Dňa 4.11.2016 o 14,30 hodine sa v Galante konalo 1. kolo dražby na odpredaj nehnuteľností zapísaných
na LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/65, ostatné plochy o výmere 107503 m2 a
pozemok, parc. č. KN-C 620/75, ostatné plochy o výmere 16876 m2. Predmet dražby bol vydražený, cena
dosiahnutá vydražením: 960 000,00 EUR. Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby bolo Správcom zverejnené
v Obchodnom vestníku OV 240/2016.
Všetky záväzné pokyny sú súčasťou správcovského spisu.
Účelom speňažovania predmetného majetku - nehnuteľností zapísaných na LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a
to pozemku , parc. č. KN-C 620/65, ostatné plochy o výmere 107503 m2 a pozemku, parc. č. KN-C 620/75, ostatné
plochy o výmere 16876 m2 podliehajúceho konkurzu bolo získať čo najvyšší výťažok v čo najkratšom čase
s vynaložením čo najnižších nákladov. Pri speňažení predmetného majetku podliehajúceho konkurzu Správca
postupoval spôsobom, ktorý s odbornou starostlivosťou vyberal tak, aby čo najlepšie splnil účel speňažovania
a dodržal pravidlá speňažovania ustanovené ZKR.
II.

Rozvrhová časť

Všeobecnú podstatu Úpadcu tvorí:
Príjmy:
·

výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty, a to nehnuteľností zapísaných na LV č. 1365 k. ú.
Horná Streda, a to pozemku , parc. č. KN-C 620/65, ostatné plochy o výmere 107503 m2 a pozemku , parc.
č. KN-C 620/75, ostatné plochy o výmere 16876 m2 vo výške 960 000 EUR.

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek všeobecnej podstaty (speňaženia nehnuteľností zapísaných na
LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/65, ostatné plochy o výmere 107503 m2 a
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LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/65, ostatné plochy o výmere 107503 m2 a
pozemok, parc. č. KN-C 620/75, ostatné plochy o výmere 16876 m2) predstavuje sumu 960 000 EUR.
Správca konštatuje, že v konkurznom konaní boli do času vyhotovenia tohto návrhu okrem odmeny správcu
a súdneho poplatku z výťažku uspokojené pohľadávky proti podstate súvisiace so speňaženými súp. zložkami
v celkovej sume 8 167,17 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto pohľadávok
proti podstate sú uvedené v priloženom prehľade. Čo sa týka priradenia k jednotlivým súpisovým zložkám,
v priloženom prehľade sú pohľadávky proti podstate označené písmenom V, nakoľko tieto boli rozpočítané medzi
súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty. Zároveň Správca uvádza, že po schválení návrhu 2. čiastkového
rozvrhu úpadcu dôjde k uspokojeniu pohľadávok proti podstate vo výške 36 630,04 EUR pozostávajúce z odmeny
správcu a súdneho poplatku z výťažku ako aj ďalších nákladov špecifikovaných v pohľadávkach proti podstate (viď
príloha). S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti Správca uzatvára, že pohľadávky proti podstate predstavujú
sumu v celkovej výške 44 797,21 EUR.
Správca si v súlade s § 98 ods.2 ZKR zákona účinného do 31.12.2011 vyčlenil z výťažku speňaženia
rozdeleného na základe 1. čiastkového rozvrhu Úpadcu zo dňa 8.11.2016 rezervu na budúce pohľadávky proti
podstate vo výške 5 350 EUR súvisiace s poplatkami za vedenie účtu, poštovným, poplatkami za príkazy na úhradu
ako i uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate. Daná rezerva na uspokojenie budúcich pohľadávok proti
podstate do dnešného dňa bola spotrebovaná iba v nepatrnej časti. Správca konštatuje, že sumu vo výške 5 344,09
EUR predstavujúcu nespotrebovanú rezervu na budúce pohľadávky proti podstate z 1.čiastkového rozvrhu
nerozdeľuje medzi veriteľov a túto v súlade s § 98 ods.2 ZKR ponecháva ako rezervu na budúce pohľadávky proti
podstate, pričom jej výšku nemení.
V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov súdny poplatok
za konkurzné konanie predstavuje 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty, najviac 3 319 EUR. Súdny poplatok predstavuje sumu vo výške 1 920 EUR.
Čo sa týka odmeny Správcu ako pohľadávky proti podstate Správca konštatuje, že:
a)
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola Správcovi uznesením Okresného súdu
Trenčín č. k. 29K/61/2011-246 zo dňa 7.6.2012 priznaná paušálna odmena vo výške 7 966,54 EUR, pričom
časť paušálnej odmeny vo výške 1 659,70 EUR bola Správcovi vyplatená z preddavku zloženého
navrhovateľom – veriteľom na účet súdu a časť súdom priznanej paušálnej odmeny vo výške 6 306,84 EUR
bola uspokojená z výťažku počas konkurzu.
b) z predaja časti majetku všeobecnej podstaty v rámci 1. kola dražby, a to nehnuteľností zapísaných na
LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/65, ostatné plochy o výmere 107503 m2 a
pozemok, parc. č. KN-C 620/75, ostatné plochy o výmere 16876 m2 Správca získal výťažok vo výške
960 000 EUR.
V zmysle § 20 ods.1 písm. f) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii:
„Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou /jednou súpisovou zložkou majetku/ patrí správcovi odmena
z výťažku nad 331 939,19 Eur 3%.“
Po zohľadnení sumy výťažku zo speňaženia časti majetku všeobecnej podstaty a to nehnuteľností
zapísaných na LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/65, ostatné plochy o výmere 107503
m2 a pozemok, parc. č. KN-C 620/75, ostatné plochy o výmere 16876 m2 za sumu vo výške 960 000 EUR
a odpočítaní priradených pohľadávok proti dotknutým zložkám všeobecnej podstaty vo výške 8 627,81 EUR
predstavuje základ pre určenie odmeny Správcu sumu 951 372,19 EUR, z toho odmena vo výške 3 % predstavuje
sumu 28 541,16 EUR. Keďže Správca je platcom dane z pridanej hodnoty je k vypočítanej odmene potrebné
v zmysle § 10 Vyhlášky 665/2005 Z. z. pripočítať 20 % DPH, t.j. 5 708,23 EUR. Celková odmena Správcu potom
predstavuje sumu 34 249,40 EUR vrátane DPH a táto pohľadávka proti podstate bola rozpočítaná medzi dotknuté
súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty.
Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom
Príjmy vrátane výťažku zo speňaženia časti majetku všeobecnej podstaty (nehnuteľností zapísaných na LV
č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/65, ostatné plochy o výmere 107503 m2 a pozemok,
parc. č. KN-C 620/75, ostatné plochy o výmere 16876 m2) v celkovej výške 960 000 EUR, ponížený o sumu
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parc. č. KN-C 620/75, ostatné plochy o výmere 16876 m2) v celkovej výške 960 000 EUR, ponížený o sumu
pohľadávok proti všeobecnej podstate v celkovej sume 44 797,21 EUR (vrátane odmeny správcu vo výške
34 249,40 EUR a súdneho poplatku za konkurzné konanie vo výške 1 920 EUR) predstavuje sumu vo výške
915 202,79 EUR.
Na základe vyššie uvedeného pripadne na uspokojenie nezabezpečených veriteľov suma vo výške
915 202,79 EUR.
V prípade, ak Správca získa v prospech Úpadcu výťažok neuvedený v tomto rozvrhu, alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávok proti podstate v menšom rozsahu alebo predpokladané budúce pohľadávky proti
podstate nevzniknú, takýto zostatok správca rozdelí medzi veriteľov podľa rovnakých princípov ako v tomto rozvrhu.
Rozdelenie výťažku nezabezpečeným veriteľom
Bolton Real s.r.o. - rozdelenie čistého výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Veriteľ
IČO

Veriteľ - adresa

- suma
zistených suma
pohľadávok v EUR
výťažku

Por. č.

Veriteľ - obchodné meno

1/1

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný veriteľ: Blue Note, Hviezdoslavovo
s.r.o.)
16, Bratislava

námestie 43
758

896

2/1 - 5/4

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný veriteľ: Bolton, Hviezdoslavovo
s.r.o.)
16, Bratislava

námestie 43
758

896

6/1

BR
INVESTMENT
veriteľ:Danišovičová Ingrid )

(pôvodný Hviezdoslavovo
16, Bratislava

námestie 43
758

896

7/1

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný veriteľ: Hromada Hviezdoslavovo
Ivan, Ing.)
16, Bratislava

námestie 43
758

896

8/1

BR INVESTMENT s.r.o.
Alena Zelenayová)

námestie 43
758

896

9/1

MOBILNÉ DOMY, s.r.o.

J.Hašku 18, Nové Mesto 44
nad Váhom
294

220

10/1

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný veriteľ: RHONE Hviezdoslavovo
EQUITY MANAGEMENT SA)
16, Bratislava

s.r.o.

(pôvodný veriteľ:

Ing. Hviezdoslavovo
16, Bratislava

námestie 43
758

896

35
750

952

37 960,30 €

5 339,90 €

3 570,67 €

502,29 €

34 192,16 €

4 809,83 €

0,00 €

0,00 €

9 400,69 €

1 322,40 €

75 990,29 €

10 689,60 €

5 150 649,21 €

724 544,73
€

696 891,75 €

98 032,16 €

11/1-13/3 S.P.A. DEVELOPMENT,s.r.o.

Laurinská 18, Bratislava

14/1

Struhár Peter, Ing.

Pri Hornej Skalke 1098/4,
Svätý Jur

331 575,42 €

46 642,90 €

15/1

Šafranko Ivo, Ing.

Federátov 6499/6, Prešov

165 770,24 €

23 318,99 €

6 506 000,73 €

915 202,79
€

Prílohy:
Prehľad speňaženia časti všeobecnej podstaty
Pohľadávky proti podstate
Priradenie súpisových zložiek majetku k výťažkom
V zmysle § 98 ods. 4 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, ak veriteľský výbor návrh čiastkového
rozvrhu výťažku schváli, správca bezodkladne uspokojí nezabezpečené pohšadávky podľa schváleného
čiastkového rozvrhu výťažku.
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku OV 248/2016.
Príslušný orgán schválil čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
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JUDr. Ján Súkeník, správca

K000319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Martinů
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Repáše 82, 053 71 Nižné Repáše
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.5.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2016 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Vladimír Besler, správca podstaty úpadcu Miroslav Martinů, nar. 5.5.1984, bytom Nižné Repáše 82, 053 71
Nižné Repáše, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I., č.k.: 31K/57/2016 v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK68 7500 0000
0040 2414 4314. 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.
Ing. Vladimír Besler - správca

K000320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Bodnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ukrajinská 3/4, 040 18 Košice-Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.8.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/19/2016 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Vladimír Besler, správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje 3. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: Vladimír Bodnár,
Ukrajinská 3/4, 040 18 Košice, dátum narodenia 9.3.1977 a to: motorové vozidlo OPEL ASTRA-G-CC, ŠPZ KE 331
KE, farba modrá, rok výroby: 2005, výkon 55 kW/5200, objem 1598 cm3, stav tachometra: 178 752 km.
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku úpadcu sú povinní ponúknuť v 2. verejnom ponukovom kole minimálne 50
% súpisovej hodnoty (vyvolávacej ceny), teda minimálne ponúknutá cena za hnuteľnú vec musí byť aspoň 800,- € (
slovom osemsto Eur), inak sa na ponuku nebude prihliadať. Úpadca nie je platcom DPH. Záujemca o obhliadku
v termíne 20.1.2017 sa môže dohodnúť so správcom telefonicky na č. 0905 666 541.
Podmienky ponukového konania sú nasledovné:
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz Bodnár – neotvárať“ v lehote do 30.1.2017
na adresu kancelárie správcu: Ing. Vladimír Besler - správca, Cukrovarská 26, P.O.Box 25, 075 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na adresu kancelárie správcu: Ing. Vladimír Besler - správca, Cukrovarská 26, P.O.Box 25, 075 01
Trebišov. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj
keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
Náležitosti ponuky: označenie kupujúceho, identifikácia veci, ponúkaná kúpna cena, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného
alebo živnostenského registra nie staršiu ako 3 mesiace, u fyzických osôb sa priloží fotokópia občianskeho
preukazu, doklad o zaplatení , číslo bankového účtu (IBAN) na ktoré je možné vrátiť kúpnu cenu v prípade
neúspechu, telefonický kontakt príp.mailový kontakt.
Doklad o zaplatení : Každý záujemca je povinný uhradiť minimálne vyvolávaciu cenu v prospech peňažného
účtu úpadcu IBAN: SK38 7500 0000 0040 2324 9544 vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol: 3001,
ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni
určenom na doručovanie ponúk.
Podmienky akceptácie ponuky: Doručenie záväznej ponuky záujemcu a poukázanie finančných
prostriedkov najmenej vo výške vyvolávacej ceny na účet úpadcu v lehote na predkladanie ponúk. Záväznú
ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Termín a miesto otvárania obálok: Obálky so zaslanou ponukou správca otvorí do
5 dní od skončenia
lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii správcu. Otvárania obálok sa zúčastní zástupca veriteľov resp.
ním poverená osoba.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok. Predaj
majetku schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy zástupca veriteľov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, budú ním uhradené finančné prostriedky započítané na
úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uhradiť zvyšok ponúkanej kúpnej ceny v lehote 7 dní od
doručenia výzvy správcu na doplatok ponúkanej kúpnej ceny. Správca bude informovať všetkých
záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v tejto lehote vráti neúspešným
uchádzačom zložené finančné prostriedky na bankový účet uvedený v predloženej ponuke.
Zmluvná pokuta: V prípade, ak záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní neuhradí
doplatok kúpnej ceny alebo neuzatvorí kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 %
z ním ponúkanej kúpnej ceny.
Úhrada nákladov: Všetky náklady spojené s prepisom dopravného prostriedku znáša v plnej výške
kupujúci.

K000321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNALL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 184 184, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 428 477
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2012 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca oznamuje, že na základe uznesenia Okresného súdu Žilina zo dňa 19.12.2016, sp.zn. 2K/17/2012
doručeného správcovi a publikovaného v Obchodnom vestníku č. OV 246/2016 pod č. K029063 dňa 23.12.2016,
vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty majetok, ktorý bol do súpisu všeobecnej podstaty zaradený a publikovaný v
Obchodnom vestníku č. OV 124/2014 dňa 01.07.2014 pod č. K012469, a to pohľadávku voči spoločnosti L. Land kft.
Remeny, 34-34, 114 4 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 43-21-907865, ochrannú známku KORZÁR v obrazovej
podobe, zapísanú v registri ochranných známok ÚPV SR pod poradovým číslom 214 609 a ochrannú známku
KORZÁR v slovnej podobe, zapísanú v registri ochranných známok ÚPV SR pod poradovým číslom 214 610,
uvedené pod poradovým číslom 1 a 2 a 3.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/48/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/48/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s. so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, správca úpadcu: Peter Balun, nar.: 13.04.1964, bytom
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Hlavná 50, 080 01 Prešov v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00
hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca úpadcu Peter Balun

K000323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Balun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/48/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/48/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Peter Balun, bytom
Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov, nar. 13.04.1964 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Prešov zo dňa 19.12.2016, sp. zn. 4K/48/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23.12.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: SKP, k.s., Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 08001 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 4K/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. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť
bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku,
ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva
rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka,
ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného
konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči
sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich
zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6
ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy
sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho
súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z
29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Peter Balun, bytom Kamenná 12435/13A, 080 01 Prešov, nar. 13.04.1964 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No. 4K/48/2016 dated
on 19th of December 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published on 3rd of December 2016. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Hlavná 50, 080 01 Prešov, Slovakia.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 08001
Prešov, Slovak Republic, to the No. 4K/48/2016. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise
any other rights pertaining to registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put
together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic
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registered receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat
of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be
submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§
29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the
claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros.
If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or
published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be
determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right
must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45
days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is
assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his
security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor,
who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine
his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business
Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period
to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions
were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will
notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the
bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period
for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter,
to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into
consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is
aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt
about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak
Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Prešove, dňa 03.01.2017
In Prešov, 3rd of January 2017
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SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K000324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kučák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 571, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2016/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok ako správca
konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Kučák, nar.: 12.7.1968, 038 35 Valča v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde Žilina pod sp.zn. 4K/22/2016, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov a to na deň 28.3.2017 o 10:00 hod.
v kancelárii správcu s nasledovným programom: 1. Prezentácia 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného
konania 3. Rozhodovanie o výmene správcu. 4. Voľba zástupcu veriteľov. 5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov, a doklad totožnosti.

V Ružomberku dňa 3.1.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K000325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Makovického 11/86, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.3.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2016 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. č. 1: Súpisová zložka: Peňažné prostriedky úpadcu v hotovosti zabezpečené správcom; súpisová hodnota:
1.700,00 eur.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 30.12.2016
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca
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K000326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Juhás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 830/15, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2016 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/31/2016 zo dňa 27. decembra 2016 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu Marek Juhás, narodený 7. marca 1972, trvale bytom Mieru 830/15, 044 14 Čaňa (ďalej
len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 3. januára 2017 v čiastke 2/2017.
V zmysle ust. § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. oznamujem účastníkom konkuzného konania nasledovné: do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu Mgr. Lenky Hričindovej na adrese Žriedlová 3, 040 01
Košice, 3. poschodie, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod..
Ž̌iadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi
telefonicky na telefónnych číslach 055/72 96 116 - 117, 0918 739 903, prípadne na adrese kancelárie správcu alebo
prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: lenka@hricindova.sk.
V Košiciach, dňa 3. januára 2017
Mgr. Lenka Hričindová, správca

K000327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Peňažná pohľadávka:
Zrážka z predčasného starobného dôchodku v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za december
2016 vo výške: 328,06 €.
V Košiciach, dňa 03.01.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.- správca
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K000328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Sekerka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výpalisko 45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1954
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

12

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
261,62 €
obdobie 11/2016

13

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
261,62 €
obdobie 12/2016

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

K000329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Andrej Hajžuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 971/55, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2015 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pozemky - parcely registra „E“ k.ú. Krásna Lúka:

Číslo
parcely:

Druh
pozemku:

Krásna Lúka

281

Trv.
porasty

Krásna Lúka

282

Orná pôda

94808

Krásna Lúka

283

Trv. tráv.
porasty

21733

LV č. 666

Krásna Lúka

233

Trv.
porasty

LV č. 663

Krásna Lúka

231

LV č. 667

Krásna Lúka

234

P.č. LV
1.

2.

LV č. 588

3.

4.

5.

6.

Katastrálne
územie

Výmera
v m2 :
tráv.

tráv.

9020

Podiel:

B 83 – 6/2880
B 174 – 1/600
1/12
B
177
–
4/12001/12
B 83 – 6/2880
B 174 – 1/600
1/12
B
177
–
4/12001/12
B 83 – 6/2880
B 174 – 1/600
1/12
B 177 – 4/1200

67144

B 57 – 1/600

1/12

Orná pôda

184745

B 62 – 1/96

1/12

Orná pôda

18250

B 168 – 13/9600
B
169
– 1/12
103/28800
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109932

B
B
B
B

57 – 5/2880
181 – 1/600
183 – 4/1200
96 – 5/2880

1/12

93 – 5/2880
184 – 1/600
186 – 4/1200
92 – 5/2880

1/12

LV č. 704

Krásna Lúka

328

Orná pôda

21734

B
B
B
B

LV č. 814

Krásna Lúka

235

Orná pôda

163093

B 168 – 13/9600
B
169
– 1/12
103/28800

Krásna Lúka

329

Trv.
porasty

Krásna Lúka

330

Orná pôda

Krásna Lúka

331

Trv.
porasty

Krásna Lúka

332

Orná pôda

Krásna Lúka

333

Trv.
porasty

15. LV č. 462

Krásna Lúka

351

Orná pôda

13230

B 1 – 4/9

1/12

16.
17.
18.

Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka

79
132/1
132/2

B 1 – 4/9
B 1 – 4/9
B 1 – 4/9

1/12
1/12
1/12

19

Krásna Lúka

173

B 1 – 4/9

1/12

20.

Krásna Lúka

201

B 1 – 4/9

1/12

21.
22.
23. LV č. 607
24.
25.
26
27.
28.

Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka

254/1
254/2
254/3
310
412/1
412/2
455
481

B
B
B
B
B
B
B
B

1 – 4/9
1 – 4/9
1 – 4/9
1 – 4/9
1 – 4/9
1 – 4/9
1 – 4/9
1 – 4/9

1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

29.

Krásna Lúka

535

B 1 – 4/9

1/12

30.
31.

Krásna Lúka
Krásna Lúka

571/1
571/2

Orná pôda
5751
Orná pôda
2419
Orná pôda
3777
Trv.
tráv.
6003
porasty
Trv.
tráv.
7218
porasty
Orná pôda
4824
Orná pôda
70
Orná pôda
78
Orná pôda
8761
Orná pôda
566
Orná pôda
110
Orná pôda
441
Orná pôda
11398
Trv.
tráv.
1491
porasty
Orná pôda
3576
Orná pôda
11009

B 1 – 4/9
B 1 – 4/9

1/12
1/12

8.

9.

10.
LV č. 705
11.

12.

LV č. 706

13
LV č. 707
14.

tráv.

17296
66847

tráv.

15580

225251
tráv.

48131

B
B
B
B

1 – 5/2880
66 – 1/600
1 – 5/2880
66 – 1/600

B 1 – 5/2880
B 66 – 1/600
B
B
B
B

1 – 5/2880
66 – 1/600
1 – 5/2880
66 – 1/600

1/12
1/12

1/12

1/12
1/12

LV č. 661; spoločné nehnuteľnosti podľa
Krásna Lúka
32. Zák. č. 97/2013

187

Trv. tráv.
porasty

171665

B 44 – 4/531

1/12

33. LV č. 711

Krásna Lúka

380

Orná pôda

21566

B 113 – 1/172

1/12

34.
35.
36. LV č. 793
37.
38.

Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka

641
643
644
645
649

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

19334
12846
3246
1886
16204

B
B
B
B
B

– 1/172
– 1/172
– 1/172
– 1/172
– 1/172

1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

39.
LV č. 797
40.

Krásna Lúka
Krásna Lúka

648/1
648/2

Orná pôda
Orná pôda

20537
1714

B 119 – 1/172
B 119 – 1/172

1/12
1/12

41.
LV č. 668
42.

Krásna Lúka
Krásna Lúka

236
237

Orná pôda
Orná pôda

81378
51633

B 93 – 1/51
B 93 – 1/51

1/12
1/12

43.
LV č. 670
44.

Krásna Lúka
Krásna Lúka

238/3
239/1

Orná pôda
Orná pôda

63798
14518

B 35 – 1/51
B 35 – 1/51

1/12
1/12

45.
LV č. 753
46.

Krásna Lúka
Krásna Lúka

607/1
607/2

Orná pôda
Orná pôda

115721
18258

B 110 – 28/2460 1/12
B 110 – 28/2460 1/12

47.

Krásna Lúka

614/1

Orná pôda

9865

B 100 – 1/172

117
117
117
117
117
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48.
49.
50. LV č. 771
51.
52.
53.

Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka

614/2
614/3
614/4
614/5
614/6
614/7

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

7846
14653
875
44809
39246
852

B
B
B
B
B
B

100
100
100
100
100
100

– 1/172
– 1/172
– 1/172
– 1/172
– 1/172
– 1/172

1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

54.
55.
56.
LV č. 783
57.
58.
59.

Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka

625/1
625/2
625/3
625/4
625/5
625/6

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

29525
8000
79571
7022
1454
1462

B
B
B
B
B
B

127
127
127
127
127
127

– 1/172
– 1/172
– 1/172
– 1/172
– 1/172
– 1/172

1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

60.
61. LV č. 770
62.

Krásna Lúka
Krásna Lúka
Krásna Lúka

613/1
613/2
613/3

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

90946
142791
48889

B 99 – 1/172
B 99 – 1/172
B 99 – 1/172

1/12
1/12
1/12

JUDr. Peter Rychnavský
správca

K000330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Deutsch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 814/10, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/33/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp.zl.č. 15
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu vyplácané Sociálnou poisťovňou vo výške, v akej môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za mesiac december 2016
súpisová hodnota: 116,52 €
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K000331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Šmihulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2016 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská
Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Alžbeta Šmihulová, nar. 04.12.1964, bytom Mierová 1190/18,
982 01 Tornaľa, sp. zn. 4K/54/2016 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku veriteľa JUDr. Peter Gallo,
Alej Antona Kissa 3, 048 01 Rožňava v celkovej sume 2.122,18 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K000332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Šagátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 77, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2K 17/2014 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

18

Súpisová zložka majetku

Peňažná pohľadávka

Suma

84,56 €

Mena

euro

Právny dôvod vzniku

časť mzdy zaoktóber a november 2016 postihnuteľná exekúciou

Dlžník

PD ĎUMBIER - zamestnávateľ

K000333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD TEAM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 2/6903, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 323
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2015 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
KONRES k. s., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava (ďalej aj „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KONRES k. s., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava (ďalej aj „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu
AD TEAM, s.r.o., Mikovíniho 2/6903, Trnava, IČO: 36 279 323, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na predaj
pohľadávok úpadcu, ktoré sú špecifikované v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa (súpis majetku
zverejnený v OV č. 49/16 dňa 11.3.2016).
PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené pohľadávky úpadcu,
ktorých súpis bol zverejnený v OV č. 49/16 dňa 11.3.2016, pričom ponuku je možné urobiť na pohľadávku, vybrané
pohľadávky alebo všetky pohľadávky.
PREDKLADANIE PONÚK: Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods.
9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Účastníci
doručia svoje ponuky osobne do kancelárie správcu alebo poštou na adresu správcu KONRES k. s., Štefánikova 8,
811 05 Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA P2 - 36K/35/2015 NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň, kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.
Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené,
telefónne číslo a e-mail účastníka,
b) označenie pohľadávok a navrhovaná odmena za postúpenie pohľadávok (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná
a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na vybrané pohľadávky úpadcu),
c) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Zápisnicu z otvárania obálok s ponukami vyhlasovateľ ponukového konania bezodkladne po otvorení obálok
zašle príslušnému orgánu.
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA: Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky
doručené vyhlasovateľovi ponukového konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom
konaní neprihliada. Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk
ako aj právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového
konania avizuje iba víťaznému účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového
konania zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení
podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového
konania. Kritériom pre určenie najlepšej ponuky v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá odmena za
postúpenie. Najlepšia ponuka podlieha schváleniu zabezpečeného veriteľa, ako príslušného orgánu. Ak
zabezpečený veriteľ, ako príslušný orgán, najlepšiu ponuku neschváli, vyhlasovateľ ponukového konania nemôže
túto ponuku určiť ako víťaznú.
PODMIENKY ZMLUVY: Zmluva o postúpení pohľadávok bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet
zmluvy bude postupníkovi prenechaný tak ako stojí a leží, (b) postupník je povinný zaplatiť odmenu za postúpenie
na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí
vybranej ponuky. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani
obchodnou
verejnou
súťažou
podľa
§
281
a
nasl.
ObZ.
Ďalšie informácie k predmetu ponukového konania je možné získať od správcu telefonicky na tel. č. 0904/222774
alebo e-mailom: konres@konres.sk

K000334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SITUM-SK, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 386, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 503 568
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2013/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu SITUM-SK, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Stredná 386,
034 74 Liptovské Revúce, IČO: 36 503 568 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.
00 do 12. 00 a od 13. 00 do 16. 00. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 00421 41 763 22 34.
V Žiline dňa 03.01.2017
KP recovery, k.s., správca úpadcu

K000335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SITUM-SK, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 386, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 503 568
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2013/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2013
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty SITUM-SK, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Stredná 386, 034 74
Liptovské Revúce, IČO: 36 503 568 v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
IBAN: SK26 1100 0000 0029 4203 2152
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,-- Eur

V Banskej Bystrici dňa 03.01.2017
KP recovery, k.s., správca

K000336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 30/1006, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1984
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:

Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

16

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
21,90 €
obdobie 09/2016

17

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
20,47 €
obdobie 10/2016

18

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
21,41 €
obdobie 11/2016

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

K000337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu CC Development s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Nám.
SNP 11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 695 734, týmto oznamuje, že dňa 2.1.2017 došlo k prevzatiu
správcovského spisu. Nahliadnuť do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00 hod do 14.00 hod.

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

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu
Ing. Vojtech Švantner, komplementár
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K000338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Jurkáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubov 555, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/24/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/24/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: mzda úpadcu za mesiac november 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 85,27 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis:

K000339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Száraz Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Obec

Názov Č.
KÚ
LV

Č.
Spoluvlast.
parc. podiel

Veľký
Kýr, Veľký
2823 2235
extravilán
Kýr

6/24

Súpisová
hodnota v €

1671,47

Veľký
Kýr, Veľký
2722 3521/2 16/96
extravilán
Kýr

14,48

Veľký
Kýr, Veľký
2722 3105
extravilán
Kýr

115,38

16/96

Poznámka
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 1791,50 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – trvalé
trávnaté porasty, lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty
0,1473 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru
98,333 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 123,666667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
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Veľký
Kýr, Veľký
2722 2627
extravilán
Kýr

16/96

122,43

veľký
Kýr, veľký
extravilán
Kýr

1943 3480

16/384

18,36

Veľký
Kýr, Veľký
1942 3217
extravilán
Kýr

16/384

122,77

Veľký
1942 3216
Kýr

16/384

57,22

Veľký
Kýr, Veľký
1941 2508
extravilán
Kýr

16/384

72,23

Veľký
Kýr, Veľký
1941 2507
extravilán
Kýr

16/384

34,96

Veľký Kýr

Veľký
Kýr, Veľký
1941 2506
extravilán
Kýr

16/384

36,66

Veľký
Kýr, Veľký
1941 2505
extravilán
Kýr

16/384

10,96

Veľký
Kýr, Veľký
1941 2504
extravilán
Kýr

16/384

157,6

Veľký
Kýr, Veľký
1941 2503
extravilán
Kýr

16/384

28,04

Veľký
Kýr, Veľký
1941 2502
extravilán
Kýr

16/384

36,66

Veľký
Kýr, Veľký
1941 2501
extravilán
Kýr

16/384

15,4

Branč,
extravilán

Branč 299 2514

1/48

0,04

Branč,
extravilán

Branč 299 2513

1/48

0,37

Branč,

Branč 299 2512/5 1/48

41,49

Deň vydania: 09.01.2017

Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 131,333 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – trvalé
trávnaté porasty, lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty
0,1473 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru
124,666667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 131,583333m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – trvalé
trávnaté porasty, lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty
0,1473 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru
388,458333 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 77,4166667 m2
Odhad správcu ja stanovený na základe internetového šetrenia vodnej
plochy, bez hospodárskeho využitia. Odhad hodnoty je 1,00 € /m2.
Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 34,9583333 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 39,2916667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – trvalé
trávnaté porasty, lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty
0,1473 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru
74,4166667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 168,919997 m2
Odhad správcu ja stanovený na základe internetového šetrenia vodnej
plochy, bez hospodárskeho využitia. Odhad hodnoty je 1,00 € /m2.
Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 28,0416667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 39,2916667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
lokalita blízka a podobná - Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2.
Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 16,50 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 0,375 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 4,00 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
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Branč,
extravilán

Branč 299 2512/5 1/48

41,49

Branč,
extravilán

Branč 299 2512/3 1/48

24,43

Branč,
extravilán

Branč 299 2512/2 1/48

5,46

Branč,
extravilán

Branč 299 2511/6 1/48

5,7

Branč,
extravilán

Branč 299 2511/5 1/48

12,69

Branč,
extravilán

Branč 299 2511/4 1/48

44,7

Branč,
extravilán

Branč 299 2511/3 1/48

6,22

Branč,
extravilán

Branč 299 2511/2 1/48

5,13

Branč,
extravilán

Branč 299 2511/1 1/48

4,35

Branč,
extravilán

Branč 299 2510

1/48

0,6

Branč,
extravilán

Branč 299 2509

1/48

0,04

Branč,
extravilán

Branč 299 2508

1/48

0,04

Branč,
extravilán

Branč 299 2507

1/48

0,42

Branč,
extravilán

Branč 299 2506/5 1/48

24,5

Branč,
extravilán

Branč 299 2506/4 1/48

25,3

Deň vydania: 09.01.2017

extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 11,8541667 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 6,97916667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 5,85416667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 6,10416667 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 3,625 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 12,7708333 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330€ /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 6,66666667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330€ /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 5,5 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330€ /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 4,66666667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 6,4375 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 0,45833333 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 0,375 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 4,52083333 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 7,00 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 7,22916667 m2
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Branč,
extravilán

Branč 299 2506/3 1/48

9,48

Branč,
extravilán

Branč 299 2506/2 1/48

21

Branč,
extravilán

Branč 299 2506/1 1/48

9,64

Branč,
extravilán

Branč 299 2505/2 1/48

16,68

Branč,
katastrálne
územie

Branč 299 2505/1 1/48

59,5

Branč,
extravilán

Branč 299 2504

1/48

0,41

Branč,
extravilán

Branč 299 2503

1/48

0,03

Branč,
extravilán

Branč 801 2305/5 5/36

253,26

Branč,
extravilán

Branč 801 2305/4 5/36

101,98

Branč,
extravilán

Branč 801 2305/3 5/36

255,69

Branč,
extravilán

Branč 801 2305/2 5/36

358,75

Branč,
extravilán

Branč 801 2305/1 5/36

407,36

Branč,
extravilán

Branč 801 2304

5/36

4,67

Branč,
extravilán

Branč 801 2303

5/36

0,47

Deň vydania: 09.01.2017

Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 2,70833333 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 6,00 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 10,333 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 17,875 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 17,00 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 4,375 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 0,29166667 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 72,3611111 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 109,305556 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. Pozemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 73,0555556 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. POzemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 102,5 m2
Podľa LV ide o pozemok kde sa pestuje vinič, alebo pozemok vhodný na
pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený. POzemok je v
extraviláne. Odhad správcu ja stanovený odhadom podľa priemernej ceny
na internetových portáloch.Odhad hodnoty je 3,50 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 116,388889 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 50 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím, alebo
kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad hodnoty je
1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za pripadajúcu
výmeru 5 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený
podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
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Branč,
extravilán

Branč 802 2634

1/18

0,05

Branč,
extravilán

Branč 2177 2305

5/36

0,47

Branč,
extravilán

Branč 2233 2512

3/144

0,16

Branč,
extravilán

Branč 2233 2511

3/144

0,21

Branč,
extravilán

Branč 2233 2506

3/144

0,19

Branč,
extravilán

Branč 2233 2505

3/144

0,18

Branč,
extravilán

Branč 2273 2636

1/18

128,44

Branč,
extravilán

Branč 2273 2635

1/18

18,5

Branč,
extravilán

Branč 2307 2757

3/144

1,23

Branč,
extravilán

Branč 2308 2760

3/144

0,85

Branč,
extravilán

Branč 2308 2759

3/144

20,97

Branč,
extravilán

Branč 2308 2758

3/144

27,82

Deň vydania: 09.01.2017

podielom z hodnoty ornej pôdy. Podľa LV ide o ostatnú plochu-pozemok
na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím,
alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok. Odhad
hodnoty je 1/10 z 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je stanovená za
pripadajúcu výmeru 0,61111111 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 0,5 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 0,16666667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 0,22916667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 0,20833333 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 0,1875 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda,
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 137,666667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 2 – Záhrady (
počet obyvateľov do 6000 ). Odhad hodnoty 1,85 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 10,00 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 2 – Záhrady (
počet obyvateľov do 6000 ). Odhad hodnoty 1,85 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 0,66666667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 2 – Záhrady (
počet obyvateľov do 6000 ). Odhad hodnoty 1,85 € /m2. Súpisová
hodnota je stanovená za pripadajúcu výmeru 0,45833333 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 22,4791667 m2
Prepočet na podiel úpadcu z celku na m2. Odhad správcu ja stanovený v
zmysle 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príloha č. 1 – orná pôda
kataster Branč. Odhad hodnoty 0,9330 € /m2. Súpisová hodnota je
stanovená za pripadajúcu výmeru 29,8125 m2

JUDr. Jozef Majorán, správca

K000340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A.D.S., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestov 140, 082 05 Brestov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2015 S1733
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Dôvod zapísania
Deň zapísania
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Deň vydania: 09.01.2017

Okresný súd Prešov
2K/7/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

14.
Peňažná pohľadávka
prepravné za dopravu tovaru vozidlom
9,64 Eur
TAVAL, s.r.o., IČO: 31 731 741, so sídlom Ľubochnianska 2/A, Ľubotice
§67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z.
28.12.2016

K000341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehocký Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 787/68, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

23.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
64,64
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
28.12.2016

K000342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Šagátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 77, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2K 17/2014 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2k 17/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Konkurz na majetok úpadcu Vladimíra Šagátová, nar. 07.03.1984, bytom Jasenie 77, 976 75 Jasenie, spisová značka 2 K 17/2014 S1650
Správca JUDr. Martin VINARČÍK, so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom, zn. správcu S 1650
KONEČNÝ ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Všeobecná časť: Konkurz na majetok úpadcu - Vladimíra Šagátová, nar. 07.03.1984, bytom Jasenie 77, 976 75 Jasenie (ďalej ako „úpadca“)
bol vyhlásený dňa 13.05.2014 v Obchodnom vestníku č. 89/2014 na základe Uznesenia o vyhlásení konkurzu vydaným Okresným súdom
Banská Bystrica dňa 06.05.2014, číslo konania: 2K 17/2014. V prvej fáze konkurzného konania bola činnosť správcu zameraná na
zabezpečenie zrážok zo mzdy úpadcu a speňaženie majetku úpadcu. Z dôvodu uzatvoreného splátkového kalendára na zaplatenie kúpnej
ceny za speňažený majetok až do konca roka 2015 bolo nevyhnutné počkať na na úplnú úhradu kúpnej ceny a následne vykonávať úkony
smerujúce k ukončeniu konkurzu.

Sumarizácia zásadných parametrov speňažovania a uspokojenia veriteľov zo všeobecnej podstaty
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Zistené pohľadávka nezabezpečených veriteľov spolu

Deň vydania: 09.01.2017

8127,77

Celkový výťažok zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
5851,21
podstaty
Ostatné príjmy konkurzu (preddavok na úhradu nákladov konkurzu a
664,15
bankové úroky
Príjmy všeobecnej podstaty celkom

6515,36

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

2170,83

Na uspokojenie

4344,53

Miera uspokojenia

53,453%

Zároveň si dovoľujem požiadať všetkých veriteľov uvedených v rozvrhu, aby oznámili listom na adresu kancelárie správcu alebo emailom na
adresu martin.vinarcik@gmail.com svoje číslo účtu v tvare IBAN, za účelom úhrady výťažku
Konkurzní veritelia nezabezpečených pohľadávok budú na základe Konečného rozvrhu pre nezabezpečených veirteľov uspokojení
nasledovne:

p.č. názov

sídlo

1

Home Credit Slovakia, a.s.

2

Slovanet, a.s.

3

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO

Teplická 7434/147, 921 22
36 234 176
Piešťany
Záhradnícka 151, 821 08
35 765 143
Bratislava
Pribinova 25, 811 09
35807598
Bratislava

Zistená pohľadávka miera uspokojenia
€
%

celková miera
uspokojenia v €

851,03

53,453%

454,90

358,34

53,453%

191,54

6918,4

53,453%

3698,09

JUDr. Martin Vinarčík, správca
2.1.2017

K000343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Juhás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 830/15, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2016 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Subject: Invitation to lodge a claim[1]
Vec: Výzva na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 09.01.2017

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

This information notice is to be filled in and sent by the court or the
liquidator to each creditor, immediately after the opening of the
insolvency proceedings.
1.

1.

Informácie o dlžníkovi

Vážené dámy a páni,

Information about the debtor

ako súdom ustanovený správca úpadcu Marek Juhás,
narodený 7. marca 1972, trvale bytom Mieru 830/15, 044 14
Dear Madam/Sir,
Čaňa (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že Okresný súd
Košice I Uznesením zo dňa 29. decembra 2016, ktoré
As the administrator of Marek Juhás, address Mieru 830/15, 044 14 Čaňa,
nadobudlo účinnosť dňa 4. januára 2017, sp. zn. 32K/31/2016
was born 07.03.1972 (hereinafter referred to as "bankrupt") appointed by the
rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok úpadcu
th
District Court Košice I by its decision on December 27 2016, file No:
a ustanovil ma do funkcie správcu úpadcu.
32K/31/2016, effective date January 4th, 2017, I hereby notify to you that
the District Court Košice I has declared bankruptcy against the
bankrupt.
2. Údaje týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
V dôsledku vyššie uvedenej skutočnosti je potrebné, aby ste
nie neskôr ako 20. februára 2017 nižšie uvedeným
spôsobom prihlásili všetky svoje peňažné pohľadávky voči
Due to the aforesaid it is necessary for you not later than by 20th February
úpadcovi, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu (t.j. pred 4.
2017 to lodge in the hereafter stated way all your monetary claims toward the
januárom 2017), vrátane pohľadávok zabezpečených vecným
bankrupt, that have arisen before declaring bankruptcy against the bankrupt
právom alebo iným zabezpečovacím právom.
th
(i. e. before January 4 2017), including claims secured by in rem rights or by
other security right.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
A claim shall be submitted in one counterpart to the administrator to whom it
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ
must be delivered within the basic period for submitting claims that lasts 45
doručí prihlášku aj na súd.

2.

Information about proceedings for the lodgment of claims
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must be delivered within the basic period for submitting claims that lasts 45
doručí prihlášku aj na súd.
days from the declaration of bankruptcy; the creditor shall also deliver one
counterpart of the claim to the court within the same period.
Prihlášky musia byť správcovi majetku úpadcu (jeden
Filing of claims must be delivered to administrator of the bankrupt not
rovnopis) doručené nie neskôr ako do 20. februára 2017.
th
later than by 20 February 2017.
If a creditor delivers the claim to the administrator later, the claim shall be
taken into account but the creditor may not exercise any voting right or other
rights connected with the submitted claim for the receivable. The right to the
proportionate satisfaction of the creditor shall not be affected thereby;
however, the creditor may be satisfied only from the proceeds included in the
distribution plan from the general assets where the intention to draw up the
distribution plan was notified in the Commercial Bulletin after the claim was
delivered to the administrator. The entry of such receivable into the list of
receivables shall be published by the administrator in the Commercial Bulletin,
stating the creditor and the claimed sum.

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.

Where a secured receivable is concerned, the security right must also
be duly and timely exercised in the claim delivered to the administrator within
the basic period for submitting claims that lasts 45 days from the declaration
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej
of bankruptcy, otherwise, it shall expire, i. e. no later than February 20th 2017.
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
The aforesaid claims must be delivered to following addresses:
vyhlásenia konkurzu, inak zanikne, t. j. nie neskôr ako 20.
februára 2017.
The court:

Adresy, kde majú byť v zmysle vyššie uvedeného doručené
prihlášky, sú nasledovné:

Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 21 Košice
Slovak Republic

Súd:
Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 21 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 32K/31/2016.
The administrator:

Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku 32K/31/2016.

Mgr. Lenka Hričindová
administrator
Žriedlová 3
041 21 Košice
Slovak Republic

Správca:
Mgr. Lenka Hričindová
správca
Žriedlová 3
041 21 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 32K/31/2016.

Claims must be filed in the way specified under Article 41[2] of the Council
Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku 32K/31/2016.
Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings
(hereinafter referred to as “Regulation”). In this respect I refer to Article 42(2)
of the Regulation whereby the above-mentioned the creditor may lodge its
claims in one the official language of their state, but subject to such filing
Pohľadávky musia byť prihlásené spôsobom uvedeným v
bearing the heading "Prihláška pohladávky"; in such case they may be
článku 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000
required to provide a translation into Slovak language.
o konkurznom konaní hospodárskom priestore (ďalej len
„Nariadenie“). V tejto súvislosti odkazujem na článok 42(2)
Nariadenia, podľa ktorého títo zahraniční veritelia môžu svoje
pohľadávky prihlásiť v úradnom jazyku svojho štátu, ak
prihláška pohľadávky bude mať v záhlaví uvedené „Prihláška
Any claims, which shall arise after declaring bankruptcy (i.e. on and after
pohľadávky“; v takom prípade sa od nich môže vyžadovať
04.01.2017) as well as any non-monetary claims shall be considered as a
preklad do slovenského jazyka.
receivable against the assets and should not be filed after declaring
bankruptcy.
Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu (t.j. od 4.
januára 2017 alebo neskôr), ako aj nepeňažné pohľadávky sa
považujú za pohľadávky proti podstate a tieto sa v konkurze
prihláškou neuplatňujú.

Summary/zrhnutie:
1.

Information about the debtor/Informácie o úpadcovi:
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Marek Juhás, address Mieru 830/15, 044 14 Čaňa, was born 07.03.1972.

2.
Information about proceedings for the lodgment of claims/Údaje týkajúce sa prihlasovania
pohľadávok:
·

Time limits/Lehota:

Claims must be filed not later than by 20th February 2017./ Prihlášky pohľadávok musia byť doručené najneskôr
20. februára 2017.
·

Penalties in regard to time limits/Sankcie za nedodržanie lehoty:

Claims delivered after 20th February 2017 to the administrator shall be taken into account but the creditor may not
exercise any voting right or other rights connected with the submitted claim for the receivable. The right to the
proportionate satisfaction of the creditor shall not be affected thereby; however, the creditor may be satisfied only
from the proceeds included in the distribution plan from the general assets where the intention to draw up the
distribution plan was notified in the Commercial Bulletin after the claim was delivered to the administrator. The entry
of such receivable into the list of receivables shall be published by the administrator in the Commercial Bulletin,
stating the creditor and the claimed sum./ Na prihlášku pohľadávky doručenú po 20. februáry 2017 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.
·
Body or authority empowered to accept the lodgment of claims/Osoba alebo orgán
oprávnená k prijatiu prihlášok pohľadávok veriteľov:
The court/Súd:
Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 21 Košice
Slovak Republic
Please do not forget to state the file number: 32K/31/2016/ Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku
32K/31/2016.
The administrator/správca:
Mgr. Lenka Hričindová
administrator
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic
Please do not forget to state the file number: 32K/31/2016/ Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku
32K/31/2016.
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Other requirements/Ostatné požiadavky:
Claims must be filed in the way specified under Article 41[3] of the Council Regulation (EC) No. 1346/2000
of 29 May 2000 on insolvency proceedings. Filing of claims must be delivered to the court (one counterpart)
and at the same time also to the administrator of the Company (one counterpart). / Pohľadávky musia byť
prihlásené spôsobom uvedeným v článku 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní hospodárskom priestore. Prihlášky musia byť doručené súdu (jeden rovnopis) a
zároveň aj správcovi majetku úpadcu (jeden rovnopis).

3.

Information about certain categories of claims/Informácie k niektorým kategóriam pohľadávok
Creditors whose claims are preferential or secured in rem/Zabezpečení alebo prednostní veritelia:

n
o

need lodge their claims/musia prihlásiť svoje pohľadávky
are exempted to do so

In Košice/V Košiciach on/dňa 3. januára 2017
With kind regards/S úctou
Mgr. Lenka Hričindová
administrator/správca
[1] for a creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State of the European
Union or in a country which is the party to the European Economic Area Treaty (in each case other than in the
Slovak Republic) this document is also a notice under Article 40 of CounCl7 Reguiation No. 1346/2000 on
insolvency proceedings
[2] „A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate the nature of the claim, the date
on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security in rem or a reservation of title in
respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.“ (Article 41 EC Regulation No.
1346/2000).
[3] „A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate the nature of the claim, the date
on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security in rem or a reservation of title in
respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.“ (Article 41 EC Regulation No.
1346/2000).

K000344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filipovo 71, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Jana Luptáková
Filipovo 19
976 64 Beňuš
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 7 000,00 Eur.
Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 9. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/
zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v obchodnom vestníku.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K000345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
iná majetková hodnota
zostatková suma
1.700,00 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
1.700,00 EUR
deň zapísania majetku
07.12.2016
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
finančné prostriedky úpadcu, poukázané na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 2
iná majetková hodnota
popis
59,30 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 59,30 EUR
deň zapísania majetku
27.12.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

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

LexCreditor k.s.

K000346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Specialist s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 987 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2016 S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca úpadcu Specialist s.r.o., Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Karloveská
3154/6C, 841 04 Bratislava počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 10.00 hod - 12.00 hod a od
14.00 hod - 15.00 hod, v piatok od 10.00 do 12.00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0910 945
326.

K000347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Specialist s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 987 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2016 S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankový účet správcu určený na zloženie kaucie 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom: SK56 0200 0000 0032 6594 3155, bic:
SUBASKBX.
.

K000348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Specialist s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 987 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2016 S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Specialist s.r.o.,
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Specialist s.r.o.,
Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921 (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I č. k. 8K/51/2016 zo dňa 13.12.2016 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I No.
8K/51/2016 dated 13 th of Dezember 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Specialist s.r.o.,
Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.12.2016. Týmto dňom
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 20th of Dezember 2016. The bankruptcy was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 8K/51/2016 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca, Karloveská 6/C, 841 04 Bratislava, Slovenská republika.
Prihláška sa podáva 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 a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I ( District Court Bratislava I ), Záhradnícka
812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 8K/51/2016 and in one original to the bankruptcy trustee to
address Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca, Karloveská 6/C, 841 04 Bratislava, Slovak Republic.

the
the
10,
the

The lodgement of claim is submitted by designated registration form. The lodgement of claim has to provide
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the
legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about type, ranking, the legal cause of
security and information about the object to which the security is tied and amount to which the claim is secured. The
claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of
claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a
branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
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doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment of claim which will
not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights
become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of
the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of commitments.

K000349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kavecká "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 6/32, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/7/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac október 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 295,07 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 11.11.2016
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac november 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 303,74 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 13.12.2016
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Umiestnenie: účet správy podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K000350
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: 52,40 €

V Nitre, dňa 29.12.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K000351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Spišiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 208/30, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.11.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
p.č. súpisová zložka

hodnota

nehnuteľná vec
popis:

rodinný dom

obec:

Hrochoť

štát:

SR

súpisné číslo:

208

parcela:

1263

spoluvlastnícky podiel: 1/1
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katastrálne územie:

Hrochoť

list vlastníctva č.:

784
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Deň vydania: 09.01.2017

odhadovaná hodnota: 69.000,00 EUR
deň zápisu:

2.1.2017

záložné právo:

Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, č. zml.
V 5388/2013 zo dňa 26.11.2013 - ČZ 229/2013

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

nehnuteľná vec
popis:

predajňa potravín

obec:

Hrochoť

štát:

SR

súpisné číslo:

224

parcela:

1264/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1
2

katastrálne územie:

Hrochoť

list vlastníctva č.:

784

odhadovaná hodnota: 25.500,00 EUR
deň zápisu:

2.1.2017

záložné právo:

Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, č. zml.
V 5388/2013 zo dňa 26.11.2013 - ČZ 229/2013

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

nehnuteľná vec
popis:

zastavané plochy a nádvoria

obec:

Hrochoť

štát:

SR

výmera v m2:

749

parcela:

1263

spoluvlastnícky podiel: 1/1
3

katastrálne územie:

Hrochoť

list vlastníctva č.:

784

odhadovaná hodnota: 17.227,00 EUR
deň zápisu:

2.1.2017

záložné právo:

Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, č. zml.
V 5388/2013 zo dňa 26.11.2013 - ČZ 229/2013

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

nehnuteľná vec
popis:

záhrady

obec:

Hrochoť

štát:

SR

výmera v m2:

487

parcela:

1264/1

spoluvlastnícky podiel: 1/1
4

katastrálne územie:

Hrochoť

list vlastníctva č.:

784

odhadovaná hodnota: 13.149,00 EUR
deň zápisu:

2.1.2017
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záložné právo:

Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, č. zml.
V 5388/2013 zo dňa 26.11.2013 - ČZ 229/2013

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

nehnuteľná vec

5

popis:

zastavané plochy a nádvoria

obec:

Hrochoť

štát:

SR

výmera v m2:

35

parcela:

1264/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1
katastrálne územie:

Hrochoť

list vlastníctva č.:

784

odhadovaná hodnota: 805,00 EUR
deň zápisu:

2.1.2017

záložné právo:

Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, č. zml.
V 5388/2013 zo dňa 26.11.2013 - ČZ 229/2013

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

nehnuteľná vec
popis:

zastavané plochy a nádvoria

obec:

Hrochoť

štát:

SR

výmera v m2:

35

parcela:

1264/3

spoluvlastnícky podiel: 1/1
6

katastrálne územie:

Hrochoť

list vlastníctva č.:

784

odhadovaná hodnota: 805,00 EUR
deň zápisu:

2.1.2017

záložné právo:

Záložné právo pre pohľadávku OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrová 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, č. zml.
V 5388/2013 zo dňa 26.11.2013 - ČZ 229/2013

dôvod zápisu:

majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

ADVO INSOLVENCY,
k.s.
Mgr. Marcel Bogdáni

K000352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 94905 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k.: 32R/1/2016, zo dňa 23.12.2016 (zverejnené v OV č. 1/2017 zo dňa
02.01.2017) súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 13.12.2016 a skončil
reštrukturalizáciu dlžníka: SATEC SK a.s. „ v reštrukturalizácii“ so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36
684 961.
Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom SATEC SK a.s., so sídlom:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961, DIČ: 2022258238, IČ DPH: SK2022258238, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sa vo vl. č. 10333/N.
Dozorným správcom je Mgr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie: Školská 3, 949 01 Nitra, značka správcu pridelená
Ministerstvom spravodlivosti SR: S1182.
Súhlasu správcu počas dozornej správy ďalej podliehajú tieto právne úkony dlžníka:
•

právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 ZKR

•

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, predaj podniku a časti podniku,

•

zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti,

•

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

•
nadobudnutie, prevod, prenájom alebo zaťaženie majetku dlžníka, prípadne jeho zaťaženie vecným
bremenom, uzatvorenie akejkoľvek nájomnej zmluvy, či zmluvy, ktorej predmetom má byť finančný leasing v
rámci ktorého má dlžník vystupovať ako leasingový nájomca, zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo inom
dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov rozsahu presahujúcom 10 000 EUR; platí len na
majetok nezaťažený záložným právom,
• vykonanie úkonu, ktorým sú vynaložené investície dlžníka nad rámec bežnej obchodnej činnosti dlžníka, a to
nad sumu 5 000 EUR bez DPH, pričom dozorný správca je pri udeľovaní súhlasu v predmetnej veci viazaný
stanoviskom Veriteľského výboru resp. príslušného zabezpečeného veriteľa (ak sa investícia týka predmetu jeho
zálohu),
• úkony speňažovania zásob dlžníka, na ktorých viazlo záložné právo zabezpečeného veriteľa(ak bola
pohľadávka zabezpečeného veriteľa uspokojená)v prípade, že zásoby budú speňažované za ceny nižšie ako sú
zostatkové hodnoty v účtovníctve dlžníka podliehajú súhlasu dozorného správcu a veriteľského výboru
• vykonanie právneho úkonu, ktorým sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 1 % z jeho
obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. účtovný rok,
• realizácia akéhokoľvek plnenia voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
• zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie prísľubu odškodnenia spôsobenou treťou osobou,
• právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúci právny úkon, právny úkon ukracujúci záujmy
veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok,
• každý právny úkon mimo bežnej obchodnej činnosti, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom
10 000 EUR, resp. všetky právne úkony, ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 30 000 EUR
za kalendárny mesiac,
• právny úkon, ktorého účinkom je vznik, zmena alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu (trvalého pracovného
pomeru).

Súhlas dozorného správcu s úkonom dlžníka musí byť získaný dlžníkom vopred a musí byť písomný.
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Poučenie: Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením
plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

V Nitre dňa 03.01.2017
Mgr. Ladislav Barát, dozorný správca

K000353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Labuzík Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 246, 049 24 Vlachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Selvek
Sídlo správcu:
Němcovej 30, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2016 S1524
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Nehnuteľný majetok
pozemok
parcelné číslo

298

druh

trvalé trávnanté porasty

výmera v m2

1928 m2

štát

Slovenská republika

okres

Rožňava

obec

Vlachovo

katastrálne územie

Vlachovo

list vlastníctva

273

Podiel na pozemku

2/4,

Súpisová hodnota

269,92 €

pozemok
parcelné číslo

399

druh

ostatné plochy

výmera v m2

5373 m2

štát

Slovenská republika

okres

Rožňava

obec

Vlachovo

katastrálne územie

Vlachovo

list vlastníctva

484

Podiel na pozemku

1.jan

Súpisová hodnota

1 504,44 €

Hnuteľné veci

popis

Príves k motorovému vozidlu

rok výroby stav opotrebovanosti

Umiestnenie spoluvlastnícky podiel

súpisová hodnota

1992

Vlachovo

500,00 €

opotrebované

1/1,
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Červená 2007

ojazdené

Vlachovo

Deň vydania: 09.01.2017
1/1,

1 500,00 €

Pohľadávky

celková
suma

mena

právny dôvod
vzniku

dlžník názov

sídlo dlžníka

deň nar. / IČO
dlžníka

súpisová
hodnota

1

600

€

Faktúra č.
20140009

Agroprodukt, s.r.o

Nový Ruskov 07501

704395

100,00 €

2

39,31

€

Faktúra č. 14005

Alxander Burdiga
STATOLEX

04801 Rudná 351

46099689

3,93 €

3

12,05

€

Faktúra č.
150055

Alxander Burdiga
STATOLEX

04801 Rudná 351

46099689

1,25 €

4

1,19

€

Faktúra č.
150005

Alxander Burdiga
STATOLEX

04801 Rudná 351

46099689

0,12 €

5

44,96

€

Faktúra č.
102015

Alxander Burdiga
STATOLEX

04801 Rudná 351

46099689

4,49 €

6

82,85

€

Faktúra č.
112015

Alxander Burdiga
STATOLEX

04801 Rudná 351

46099689

8,28 €

7

72

€

Faktúra č.
150012

Alxander Burdiga
STATOLEX

04801 Rudná 351

46099689

7,20 €

8

39,74

€

Faktúra č.
142015

Alxander Burdiga
STATOLEX

04801 Rudná 351

46099689

3,97 €

9

90

€

Faktúra č.
150105

ATB-Slovakia s.r.o.

Skuteckého 30, Banská Bystrica 36636541

9,00 €

10

209,06

€

Faktúra č.
130448

AUTOSPOL, s.r.o.

Mierova 1973, Humenné

36168092

2,90 €

11

3314,14

€

Faktúra č.
130489

AUTOSPOL, s.r.o.

Mierova 1973, Humenné

36168092

33,14 €

12

347,4

€

Faktúra č.
140021

B.A.Plus s.r.o.

257, Buzica 04473

31709737

3,47 €

13

818,6

€

Faktúra č.
150099

B.A.Plus s.r.o.

257, Buzica 04473

31709737

81,86 €

14

741,43

€

Faktúra č.
130372

ISOSTAVA s.r.o.

Murgašova 1407/3, Košice

36756377

7,41 €

15

1296

€

Faktúra č.
2013002

JAVA INVEST s.r.o.

Riečna 50/14, 06781 Belá nad
Cirochov

44770065

12,60 €

16

16500

€

Faktúra č.
20140210

WLADY - WK, s.r.o.

Heydukova 2148/23, 81108
Bratislava

36755362

165,00 €

17

342,82

€

Faktúra č.
130485

S1 s.r.o.

Lúčna 379, Zmplínske Hradište
47522453
076 01

34,28 €

18

4413,72

€

Faktúra č.
140023

S1 s.r.o.

Lúčna 379, Zmplínske Hradište
47522453
076 01

441,37 €

19

4470,06

€

Faktúra č.
140024

S1 s.r.o.

Lúčna 379, Zmplínske Hradište
47522453
076 01

447,00 €
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20

4823,44

€

Faktúra č.
140025

S1 s.r.o.

Lúčna 379, Zmplínske Hradište
47522453
076 01

476,44 €

21

4764,48

€

Faktúra č.
140026

S1 s.r.o.

Lúčna 379, Zmplínske Hradište
47522453
076 01

476,44 €

22

4249,51

€

Faktúra č.
140027

S1 s.r.o.

Lúčna 379, Zmplínske Hradište
47522453
076 01

424,95 €

23

3631,68

€

Faktúra č.
20140136

TERRA REAL, s.r.o.

Priemyselná 1711/2, 07101
Michalovce

46520741

363,16 €

24

5814,18

€

Faktúra č.
20140141

TERRA REAL, s.r.o.

Priemyselná 1711/2, 07101
Michalovce

46520741

581,41 €

25

4492,84

€

Faktúra č.
20140165

TERRA REAL, s.r.o.

Priemyselná 1711/2, 07101
Michalovce

46520741

449,28 €

26

445,38

€

Faktúra č.
20140180

TERRA REAL, s.r.o.

Priemyselná 1711/2, 07101
Michalovce

46520741

44,53 €

27

4491

€

Faktúra č.
20140180

Ing. Ivan Seňko, Teplica

Jasenná 403/1, 076 64
Zemplínska

449,10 €

K000354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Názov

Obec

katastrálne
územie

Veľký trojizbový byt v staršom činžovom
dome. Pozemok nie je vlaszníctvom
vlastníkov bytov
a
nebytových
pristorov . Nie je vysporiadaný.
Pozemok je vedený na liste vlastníctva Branč Veľká Ves
č. 1177 a je vo vlastníctve :
Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula
Nitra, Hradné námestie 7, v podiele 1/2
a Obec Branč, SR v podiele 1/2.

Zabezpečený veriteľ pohľadávky

Č. LV

Č.
parc.

2026 21/3

Č. bytu/
Podiel
na
Súpisné Orient. č.
Č.
Podiel
nebyt.
spoločných
číslo
vchodu
posch. úpadcu
priest.
častiach

317

1

1

2

1/1

88/318

Prihlásená
výška Pohľadávka
Prihlásený druh Prihlásená
Prihlásené poradie
pohľadávky [EUR] č.
ZP
[EUR]
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26650,01
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Zabezpečovacie
01 Záložné právo 26650,01
právo prvé v poradí

7

Právny dôvod vzniu zabezpečovacieho práva
Zmluva o splátkovom úvere č. 0234697197, uzatvorená medzi Slovenskou sporiteľňou, a. s., Tomášikova č. 48, Bratislava, IČO: 00151653
(ďalej len „Veriteľ“) a Igorom Szárazom, nar. 15.02.1976, bytom Družstevná ulica 317, 951 13 Branč – Veľká Ves (ďalej len „Dlžník“) a
Danielou Szárazovou, nar. 12.04.1983, bytom Družstevná ulica 317/2, 951 13 Branč – Veľká Ves, dňa 20.01.2010 (ďalej len „Zmluva o
úvere“).
Veriteľ vyhlásil ku dňu 08.07.2016 mimoriadnu splatnosť pohľadávky zo Zmluvy o úvere a uvedené oznámil Dlžníkovi Oznámením o vyhlásení
mimoriadnej
splatnosti.
Pohľadávka zo Zmluvy o úvere vznikal neuhradením istiny vo výške 23.455,30 EUR, úrokov a úrokov z omeškania.
Veriteľ vyhlasuje, že vo svojom účtovníctve účtuje o pohľadávke uvedenej v tejto prihláške pod poradovým číslom 1, a to v celom rozsahu, t.j.
vo výške 26.650,01 EUR.
Súpisová hodnota

Poznámky

29765,76

Cena bola správcom stanovená podľa znaleckého posudku č. 1/2010, ktorý poskytol zabezpečený
veriteľ. Cena z roku 2010 bola prepočítaná podľa životnosti stavby a podľa veku opotrebenia ku dňu
stanovenia súpisovej hodnoty v súlade s údajmi uvedenými v znaleckom posudku.

JUDr. Jozef Majorán

K000355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tisovská cesta 605/29, 977 11 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná Mičiná 149, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2014/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Príjmy

Suma

Dátum

Kreditný úrok

0,01

30.4.2014

0,02

31.5.2014

0,02

30.6.2014

0,02

31.7.2014

0,02

31.8.2014

0,02

30.9.2014

0,03

31.10.2014

0,03

30.11.2014

0,03

31.12.2014

0,03

31.1.2015

0,03

28.2.2015

0,04

31.3.2015

0,04

30.4.2015

0,03

31.5.2015

0,04

30.6.2015

0,05

31.7.2015

0,05

31.8.2015

0,05

30.9.2015

0,05

31.10.2015

0,05

30.11.2015

0,06

31.12.2015
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K000356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tisovská cesta 605/29, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2014/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Príjmy

Suma

Dátum

Zrážka z dôchodku

248,76

1.7.2014

248,76

1.8.2014

248,76

2.9.2014

248,76

1.10.2014

248,76

3.11.2014

248,76

1.12.2014

248,76

2.1.2015

248,76

2.2.2015

248,76

2.3.2015

248,76

1.4.2015

248,76

4.5.2015

248,76

1.6.2015

248,76

1.7.2015

248,76

3.8.2015

248,76

2.9.2015

248,76

1.10.2015

248,76

2.11.2015

248,76

1.12.2015

248,76

4.1.2016

248,76

1.2.2016

248,76

1.3.2016

248,76

1.4.2016

248,76

2.5.2016

248,76

1.6.2016

248,76

1.7.2016

248,76

1.8.2016

248,76

2.9.2016

248,76

3.10.2016

248,76

2.11.2016

248,76

1.12.2016

248,76

2.1.2017
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K000357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tisovská cesta 605/29, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2014/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Príjmy

Suma

Dátum

Príjem z pohľadávky

50,38

2.9.2015

vymáhanej

50,38

2.11.2015

súdnym exekútorm

25,19

1.12.2015

JUDr. Kašinským

50,65

1.2.2016

EX130/2004

25,46

1.3.2016

25,46

1.4.2016

50,92

1.6.2016

25,46

1.7.2016

25,46

1.8.2016

25,46

2.9.2016

25,46

2.11.2016

25,46

1.12.2016

280

27.9.2016

Príjem z dividend
Zeleziarne Podbrezová

K000358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kubovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Báb 237, 951 34 Báb
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Kubovičová, nar. 08.04.1959, bytom Malý Báb 237,
951 34 Báb oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok až piatok od
8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava. Termín nahliadnutia je
potrebné dohodnúť na tel. č. +421-(0)907-926-845 alebo emailom: maruniak@maruniak.sk.

K000359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAXPRODUKT s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kmeťova 21, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 831 803
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2016 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/35/2016 zo dňa 14. novembra 2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 224/2016 dňa 23. novembra 2016 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
MAXPRODUKT s.r.o., so sídlom Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803 (ďalej len „úpadca“). Za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice,
značka správcu S1747 (ďalej len „uznesenie“).
V súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur za každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, bankový účet IBAN: SK56 1111 0000 0014 0746 9008
vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Ako variabilný symbol uvedie
zložiteľ kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 2. januára 2017
JUDr. Ivana Križová Červenáková
správca

K000360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Pazerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu vo výške 350,-- Eur na popretie pohľadávky môžu veritelia
zložiť na účet číslo IBAN: SK02 1100 0000 0080 1408 5275 vedený v Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen
banka. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samlostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné,
len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bola pripísaná kaucia s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Prešove, dňa 03.01.2017
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K000361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Havierniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra Nitra, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27K/22/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka Mariana Havierniková, narodená 22.5.1986, bytom Mesto Nitra, vyhlásil Okresný súd
v Nitre uznesením zo dňa 8.12.2016, č.k. 27K/22/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
15.12.2016, pod OV č. 240/2016, č. zverejnenia K028321 konkurz na dlžníka Mariana Havierniková, rodné
priezvisko Haličková, narodená 22.5.1986, bytom Mesto Nitra. Súčasne bo ustanovený správca JUDr. Jozef
Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421 (0)905328946, e-mail :
office@majoran.sk.
Ustanovený správca týmto oznamuje bankový kontakt na správcovský účet, kde sa prijímajú platby v konkurze.
Na tento účet je súčasne možné pre prípad popretia pohľadávky niektorým z veriteľov, v zmysle § 32 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, zložiť kauciu v zmysle odseku 7, písm. b) citovaného
paragrafu.
Bankový kontakt správcovského
SK7009000000005124102992

účtu

:

účet

vedený

v SLSP,

a.s.,

pobočka

Levice,

č.ú.

JUDr. Jozef Majorán, správca

K000362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Homolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytová 406/12, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR) - zrážky zo mzdy 11/2016 vo výške 103,12 eur, súpisová hodnota majetku: 103,12 eur.
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K000363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/11/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Spisová zn.: 40K/11/2016 S 106

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Súpisová
hodnota

P.č. Popis

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov na základe Uznesenia č.k. 40K/11/2016
663,88
vydaného OS Trenčín
v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy úpadcu za september 2016
10.
52,29
v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy úpadcu za október 2016 v rozsahu
11.
52,50
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
9.

mena

Dátum
zapísania

€

28.12.2016

€

28.12.2016

€

28.12.2016

V Trenčíne dňa 28.12.2016
JUDr. Danica Birošová
správca

K000364
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 489, k. ú. Muráň, obec Muráň, okres Revúca, v spoluvlastníckom podiele úpadcu
3/5:
POZEMKY:
1.
2.
3.
4.
5.

Parc. č. EKN 1329 – orná pôda
Parc. č. E KN 1492 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 1493 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 1725 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 1726 – orná pôda

o výmere 698 m2,
o výmere 1226 m2,
o výmere 290 m2,
o výmere 907 m2,
o výmere 539 m2,

súp. hodnota: 125,- €
súp. hodnota: 74,- €
súp. hodnota: 17,- €
súp. hodnota: 54,- €
súp. hodnota: 97,- €.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1096, k. ú. Muráň, obec Muráň, okres Revúca, v spoluvlastníckom podiele
úpadcu 24/6480, spoločné nehnuteľnosti:
POZEMKY:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Parc. č. C KN 955 – lesný pozemok
Parc. č. C KN 1844/6 – zast. plocha a nádv.
Parc. č. C KN 2209/2 – trvalý trávny porast
Parc. č. C KN 2209/3 – trvalý trávny porast
Parc. č. C KN 2209/4 – trvalý trávny porast
Parc. č. C KN 2234/2 – lesný pozemok
Parc. č. E KN 1844/1 – lesný pozemok
Parc. č. E KN 1844/5 – lesný pozemok

o výmere 13729 m2
o výmere 2638 m2
o výmere 1037 m2
o výmere 2168 m2
o výmere 380 m2
o výmere 210983 m2
o výmere 90270 m2
o výmere 182 m2

súp. hodnota: 15,- €
súp. hodnota: 49,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 234,- €
súp. hodnota: 100,- €
súp. hodnota: 1,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parc. č. E KN 1844/5 – lesný pozemok
Parc. č. E KN 2385/100 – lesný pozemok
Parc. č. E KN 2385/101 – lesný pozemok
Parc. č. E KN 2385/102 – lesný pozemok

o výmere 182 m2
o výmere 726682 m2
o výmere 460345 m2
o výmere 1211 m2

Deň vydania: 09.01.2017

súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 807,- €
súp. hodnota: 511,- €
súp. hodnota: 2,- €

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1097, k. ú. Muráň, obec Muráň, okres Revúca, v spoluvlastníckom podiele
úpadcu 24/6480, spoločné nehnuteľnosti:
POZEMKY:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Parc. č. C KN 2256 – ostatná plocha
Parc. č. C KN 2381 – lesný pozemok
Parc. č. C KN 2383/2 – lesný pozemok
Parc. č. C KN 2384 – trvalý trávny porast
Parc. č. C KN 2386 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 1260 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 1748 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 1757 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 2075 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 2255 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 2257 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 2258/100 – trvalý tráv porast
Parc. č. E KN 2258/101– trvalý tráv porast
Parc. č. E KN 2258/102 – trvalý tráv porast
Parc. č. E KN 2258/103 – trvalý tráv porast
Parc. č. E KN 2258/104 – trvalý tráv porast
Parc. č. E KN 2259 – trvalý trávny porast
Parc. č. E KN 2380 – trvalý trávny porast

o výmere 2154 m2
o výmere 9884 m2
o výmere 1917 m2
o výmere 1277 m2
o výmere 49864 m2
o výmere 60985 m2
o výmere 784 m2
o výmere 552 m2
o výmere 6780 m2
o výmere 96277 m2
o výmere 10707 m2
o výmere 33941 m2
o výmere 22 m2
o výmere 10 m2
o výmere 30 m2
o výmere 122 m2
o výmere 1576 m2
o výmere 26676 m2

súp. hodnota: 40,- €
súp. hodnota: 11,- €
súp. hodnota: 2,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 18,- €
súp. hodnota: 23,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 2,- €
súp. hodnota: 36,- €
súp. hodnota: 4,- €
súp. hodnota: 13,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 1,- €
súp. hodnota: 10,- €

INÉ MAJETKOVÉ HODNOTY:
1. Preddavok zložený úpadcom

663,88 €

V Rimavskej Sobote dňa 03.01.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K000365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Roháča 906/3, 971 03 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

76

Obchodný vestník 5/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.01.2017

Sp. zn. 38K/47/2014 S 106
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Súpisová
hodnota

P.č. Popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov na základe Uznesenia č.k.
38K/47/2016-94 vydaného OS Trenčín
v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy úpadcu za november 2016
5.
v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy úpadcu za december 2016
11.
v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
4.

mena

Dátum
zapísania

663,88

€

03.01.2017

90,30

€

03.01.2017

86,15

€

03.01.2017

V Trenčíne dňa 03.01.2017
JUDr. Danica Birošová
správca

K000366
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:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty pre veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO
00 151 653:
nehnuteľnosti evidované na LV č. 2101, k. ú. Valaská, obec Valaská, okres Brezno, v podiele úpadcu 1/1
BYTY:
1. Byt č. 2 na 1. posch. vchod 17/A v bytovom dome OC 17 so súp. č. 298 na parc. č. C KN 2131/3, podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 298 vo veľkosti 9351/106608
a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. č. C KN 2131/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1640
m2, parc. č. C KN 2131/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 428 m2 vo veľkosti 9351/106608, súp.
hodnota 20 000,- €
Podrobný popis zabezpečovacieho práva:

Zabezpečovacie právo v prvom poradí

Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zozn. pohľadávok:
Pohľadávka vznikla zo
Zmluvy o splátkovom úvere č. 5036151532, uzatvorenej medzi Veriteľom a Dlžníkom dňa 13.12.2012. Veriteľ
poskytol Dlžníkovi úver vo výške 20 000 eur. Pohľadávka vznikla neuhradením istiny vo výške 19 535,02 eur a
úrokov. Výška zabezpečenej pohľadávky: 19 572,51 €. Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom č. 2.
V Rimavskej Sobote dňa 03.01.2017
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K000367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bazger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadečka 310, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2015 S 1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2015 S 1162
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
(D 5090716)

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu : Stanislav Bazger, nar. 23.07.1980 bytom Čadečka 310, 022 01
Čadca v súlade s udeleným záväzným pokynom Okresného súdu v Žiline pod č. 2K/15/2015-144, 5115228587 zo
dňa 09.06.2016 - v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
" zákon o dobrovoľných dražbách") a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o
dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe :
Dražobník:

LICITOR group, a.s.

Sídlo:

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

IČO:

36 421 561

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka: 10476/L

V zastúpení:

JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti

Navrhovateľ:

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová

Sídlo kancelárie:

Jesenského 29, 036 01 Martin

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1162
IČO: 42 054 915

správca konkurznej podstaty úpadcu:
Stanislav Bazger „v konkurze“
Nar.:

23.07.1980

bytom:

Čadečka 310, 022 01 Čadca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do 24.09.2015 podnikajúci pod obchodným menom:
Stanislav Bazger, s miestom podnikania: Čadečka 310, 022 01 Čadca,
IČO: 45 337 209
Miesto konania dražby:

sídlo dražobníka: Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina
(zasadacia miestnosť – na 2. poschodí)

Dátum konania dražby:

23.01.2017

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.
(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražba:

1. kolo dražby

Predmet dražby:

Číslo
Katastrálne územie
LV
5907
Čadca
Pozemky parcely registra „C“:
Parc. č.
Druh pozemku
14670/38
Ostatné plochy
Výška spoluvlastníckeho podielu úpadcu:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť:

Katastrálny odbor okresného úradu
Čadca
Výmera
1474 m2

Číslo LV
5907
1/1

vo vlastníctve úpadcu: Stanislav Bazger „v konkurze“, nar.: 23.07.1980, bytom:
Čadečka 310, 022 01 Čadečka,, v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Opis predmetu dražby:

Pozemok C KN parcelné číslo 14670/38, k. ú. Čadca
Pozemok sa nachádza v časti Čadečka, ktorá je v katastrálnom území Čadca,
obec Čadca. Prístup na pozemok je po spevnenej ceste, ktorá sa napája na
miestnu cestu. Cesta je priamo napojená na štátnu cestu I. triedy v smere Čadca Svrčinovec - hranice s Českou republikou. Mestská časť Čadečka sa nachádza SV
od centra mesta. Správnu funkciu pre mestskú časť plní Mesto Čadca. Od centra
mesta je pozemok vzdialený približne 4 km a dopravné spojenie je prímestskou
autobusovou dopravou, pričom čas jazdy osobným autom je do 10 min. Lokalita sa
nachádza na okraji obytnej časti, kde sa nachádzajú záhrady, polia. Pozemok sa
nachádza za záhradami a za rodinnými domami. Pozemok je mierne svahovitý,
neoplotený a neudržiavaný. Má charakter ostatnej plochy, na ktorej sa nevykonáva
poľnohospodárska činnosť. Podľa územnoplánovacej informácie predmetný
pozemok nie je určený na zástavbu. Na miestnej ceste sa nachádzajú rozvody
vody, kanalizácie, plynovod, elektrický rozvod NN. Koeficient povyšujúcich faktorov
kz stanovujem vo výške 0,64. Koeficient redukujúcich faktorov kr stanovujem vo
výške 0,75 (nie je určený na zástavbu ).

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

Záložné právo v prospech Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO:313 510 26, na
zabezpečenie pohľadávky z úveru č. 30002584, podľa zmluvy č.V 3749/2012 zo dňa 03.01.2013 (na p.CKN č.9463/1, 9463/2,
9471/2, 9473/1, 9482/3 a stavba rod. dom čs.310 postavená na p. CKN 9472) - 17/2013

dražby:

Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa
udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú
všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli
postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.

Všeobecná hodnota
podľa vyhlášky
492/2004 Z. z.:
znalecký posudok č.:
vypracoval:

7.100,- €

56/2016 zo dňa 16.11.2016
Ing. Viliam Berešík, znalec v odbore stavebníctvo

Najnižšie podanie:

7.100,- €

Minimálne prihodenie: 200,- €

Dražobná zábezpeka:

700,- €

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č.
ú.: 2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5090716 (SWIFT
TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60)
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TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60)
najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom
povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky.

Doklad o zložení
dražobnej zábezpeky:
1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo
výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do
otvorenia
dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka.
2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou

kartou.

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Adresa na zloženie
dražobnej zábezpeky: LICITOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, alebo v
mieste
konania
dražby,
najneskôr
pred
otvorením
dražby.
Vrátenie dražobnej
zábezpeky: Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v
hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby.
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným
prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného
odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený
účastníkom dražby.
Spôsob úhrady ceny
dosiahnutej
vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti
do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet
dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka,
a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo
dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia
ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
hneď po skončení dražby.
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1. Termín: 28.12.2016 o 14:30 hod.
2. Termín: 12.01.2017 o 16:00 hod.

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred
stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0905/447 835. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený
v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu
obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí
cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke
právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po
nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení
predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.

Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po nadobudnutí vlastníckeho práva
alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný
v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov vydražiteľovi. V prípade, ak predchádzajúci vlastník
neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade
akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym
konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002
Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na
vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá
spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a
dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné
práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na
dražbe ako dražitelia.

Poučenie:

V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:
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(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí,
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu;12b) 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).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť
príslušnému katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Ak je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom
vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa
koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená
vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po
úhrade nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti
vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie
dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú
nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj na náklady opakovanej
dražby konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby,
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

Notár osvedčujúci
priebeh dražby:
JUDr. Ľudmila Chodelková so sídlom Ul. 1. Mája č. 5, 010 01 Žilina
Mgr.Ing. Ivana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 03.01.2017
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K000368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Faturíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/53/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína Faturíková, nar. 23.07.1974, rod. č.
XXXXXX/XXXX, bytom Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša, zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 13.03.2017 o 10:00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru (resp. zástupcu veriteľov)
4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR)
5. Rôzne
6. 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.
Mgr.

Bohuslav

Gelatka,

správca

K000369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Solčianska Eva, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/24/2016 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Mgr. Eva Solčianska,
nar.: 22.12.1989, bytom Jabloňovce 36, 935 06 Jabloňovce zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 18.01.2016
o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
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3. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov začína o 09:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra nie starší o viac ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K000370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bačíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojtín 236, 020 72 Mojtín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Spisová zn.: 38K/26/2016 S 1395

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Súpisová
hodnota

P.č. Popis
3.
4.

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov na základe Uznesenia č.k.
664,38K/26/2016-99 vydaného OS Trenčín
v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy úpadcu za november 2016
282,36
v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

mena

Dátum
zapísania

€

28.12.2016

€

28.12.2016

V Trenčíne dňa 28.12.2016
JUDr. Matúš Košara
správca

K000371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porubská 696/4, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1982
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2015/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Zuzana Filová, nar.
17.02.1982, bytom Porubská 696/4, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 76 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.

Iná majetková hodnota

Číslo súpisovej Dôvod
zápisu
zložky
súpisu majetku

8.

do Dátum
zápisu
súpisu majetku

ust. § 67 ods. 1 písm. a)
03.01.2017
ZKR

do

Popis inej majetkovej hodnoty

Súpisová
hodnota v €

Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a
164,22 €
výdavkov predbežného správcu

V Prešove, dňa 03.01.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K000372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaková Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
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JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Alica Kvaková,
nar.: 21.05.1967, bytom Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 03.01.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Stavebné bytové družstvo 00 176 192 Pod Donátom 3
Žiar nad Hronom 965 01 Slovenská republika 537,33 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K000373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 931
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31 K /3/2015 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31 K /3/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Farská 44, 949 01 Nitra, IČO: 34 131 931, týmto v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 23.12.2016
správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica
Číslo Obec
PSČ Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Západoslovenská distribučná, a.s. 36 361 518 Čulenova 6
Bratislava 816 47 Slovenská republika 4.411,41 EUR

JUDr. Miroslav Belica, správca

K000374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lipčeiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Železničná 692/35, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Príjem

Suma

Dátum

zrážk z platu

14,15

10.6.2015

232,01

10.5.2016

273,52

10.6.2016

273,52

8.7.2016
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273,52

15.8.2016

202,59

1.7.2015

K000375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Jakubčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 143, 058 01 Poprad-Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2016S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ako správca určujem zmenu hodnoty všeobecnej podstaty , ktorú predstavuje.
·

Osobný automobil Opel ASTRA r. výroby 2.000. súpisová hodnota 5.00,00 €. Na hodnotu 150,00€
z dôvodu , že je nepojazdné a značne skorodované.

K000376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Spišiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 208/30, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.11.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu Lukáš Spišiak, nar. 4.11.1989,
bytom 976 37 Hrochoť, Hlavná ulica 208/30, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 22.12.2016 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku
veriteľa: D.A.S. Rechtsschutz AG, konajúci prostredníctvom organizačnej zložky D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka
poisťovne z iného členského štátu v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 70,04 EUR.

Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 9.
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Veľký Krtíš, 3.1.2017

K000377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lipčeiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Železničná 692/35, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2015/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty zverejnil doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku: nehnuteľnosť
vedenú Okresným úradom Rimavská Sobota pre okres Rimavská Sobota, obec a katastrálne územie Gortva na LV
č. 15 ako parcela CKN č. 452/8, záhrady o výmere 2498 m2, parcela CKN č. 452/9, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 690 m2, stavba – rodinný dom súpisné č. 1 na parcele CKN č. 452/9, o veľkosti podielu ½.
Správca stanovil hodnotu predmetného majetku na sumu 7.500,- Eur.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku bolo zverejnené v OV č. 250/2015 zo dňa
31.12.2015 pod K028164.
V súlade s § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. správca opätovne stanovil hodnotu majetku úpadcu na základe
znaleckého posudku č. 16/2016 vyhotoveného Ing. Ivanom Čížom na sumu 5.300,- Eur.
Mgr. Radka Longauerová, správca

K000378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2016/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Prostriedky úpadcu

1659,7

27.6.2016

Zrážky z príjmu

50

21.7.2016

50

22.8.2016
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K000379
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 - 3. 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 – výrobné stroje - jednotlivo, za kúpnu cenu vo výške minimálne 75%
súpisovej hodnoty:

P. č.

Popis hnuteľnej veci

Inventárne číslo

Výrobné číslo

Hodnota v €

1

Formátovacia píla ROBLAND Typ-Z 320

Neuvedené

Neuvedené

500,00 €

2

Kompresor GIS GS 20

Neuvedené

7979

200,00 €

3

Paletový vozík (vysokozdvižný)

Neuvedené

Neuvedené

4

Fréza FSN 300F

Neuvedené

281

5

Kompresor 620-270 ST

Neuvedené

1408

6

Vyvrt. stroj M-21/bajonet

Neuvedené

3146401

2 000,00 €

7

Vyvrt. stroj M-22/bajonet

Neuvedené

333397

2 000,00 €

8

Píla FB 450

Neuvedené

FB-22/03-02

1 500,00 €

9

Olepovačka K 208

Neuvedené

AH/108318

4 000,00 €

10

Kotúčová píla s predrezom + posuv

Neuvedené

131040

1 000,00 €

11

Odsávanie ACO VIRO

Neuvedené

1681

300,00 €

12

Stroj šijací

Neuvedené

1131-44MH/L34

500,00 €

13

Odsávanie ROJEK

Neuvedené

1198

100,00 €

14

Odsávanie URBAN

Neuvedené

523

200,00 €

15

Hobľovačka SICAR

Neuvedené

1631

2 000,00 €

16

FRÉZA GRIGGIO

Neuvedené

MC 00071469

1 000,00 €

100,00 €
1 000,00 €
200,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA - LONC- STROJE - 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.
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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

K000380
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 - 3. 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 vydanými záväznými pokynmi príslušných veriteľských orgánov, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu – nábytok - jednotlivo, za kúpnu cenu vo výške minimálne 50%
súpisovej hodnoty:

HNUTEĽNÝ MAJETOK- výrobky
por.č.

Popis

Stav/inventárne číslo/výrobné číslo

MJ Počet súp. Hodnota

1.

Skriňa SOFIA delená

Neuvedené

ks

1

185,00 €

2.

Skriňa SOFIA vešiaková

Neuvedené

ks

1

167,00 €

3.

Skriňa SOFIA policová

Neuvedené

ks

1

182,00 €

4.

Komoda SOFIA

Neuvedené

ks

1

215,00 €

5.

Korpus postele - škorica + doskový rošt

Neuvedené

ks

1

254,00 €

6.

Nočný stoík malý SOFIA

Neuvedené

ks

2

122,00 €

7.

Nočný stolík veľký SOFIA

Neuvedené

ks

2

112,00 €

8.

Nočný stolík č. 31

Neuvedené

ks

2

78,00 €

9.

Nočný stolík č. 30

Neuvedené

ks

2

86,00 €

10.

Posteľ DIANA + doskový rošt

Neuvedené

ks

1

234,00 €
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11.

Posteľ PAŤA + doskový rošt

Neuvedené

ks

1

274,00 €

12.

Posteľ LAURA

Neuvedené

ks

1

460,00 €

13.

Skriňa 3-dielna š-210

Neuvedené

ks

1

351,00 €

14.

Skriňa delená č. 27

Neuvedené

ks

1

186,00 €

15.

Skriňa vešiaková delená č. 26

Neuvedené

ks

1

174,00 €

16.

Skriňa + nádstavec č. 22

Neuvedené

ks

1

240,00 €

17.

Skriňa vešiaková č. 51

Neuvedené

ks

1

158,00 €

18.

Skriňa vešiaková + polica č. 52

Neuvedené

ks

1

190,90 €

19.

Skriňa policová č. 53

Neuvedené

ks

1

173,00 €

20.

Skriňa rohová č. 60

Neuvedené

ks

1

215,00 €

21.

Skriňa vešiaková č. 61

Neuvedené

ks

1

146,00 €

22.

Skriňa policová č. 62

Neuvedené

ks

1

157,00 €

23.

Skriňa policová úzka č. 62 A

Neuvedené

ks

1

146,00 €

24.

Vstavaná skriňa 1,80 m x 2,50 m

Neuvedené

ks

1

379,00 €

25.

Vstavaná skriňa 2,70 x 2,50 m

Neuvedené

ks

1

1 049,00 €

26.

Konferenčný stolík LUX

Neuvedené

ks

1

69,00 €

27.

Konferenčný stolík ELIPSA

Neuvedené

ks

1

71,00 €

28.

Písací stolík malý č. 16

Neuvedené

ks

1

63,00 €

29.

Písací stôl 1,30 x 1,30 m

Neuvedené

ks

1

110,00 €

30.

Kuchynský stôl 1,20 x 0,80 m

Neuvedené

ks

1

92,00 €

31.

Poschodová posteľ + matrac + rošt

Neuvedené

ks

1

418,00 €

32.

Detská izba KUBO sektor

Neuvedené

ks

1

395,00 €

33.

Taburetka OMEGA

Neuvedené

ks

1

105,00 €

34.

Taburetka GAMA

Neuvedené

ks

1

125,00 €

35.

Konferenčný stolík JAMAJKA

Neuvedené

ks

1

69,00 €

36.

Kocka taburetka pevná

Neuvedené

ks

1

24,00 €

37.

Stôl JOZEFA 90 x 90 cm

Neuvedené

ks

1

94,00 €

38.

Rohová lavica JOZEFA 150 x 180 cm

Neuvedené

ks

1

213,00 €

39.

Sedačka GAMA rohová 203 x 230 cm

Neuvedené

ks

1

799,00 €

40.

Sedačka OMEGA 160 x 250 cm

Neuvedené

ks

1

639,00 €

41.

Sedačka ODETA 255 x 205 cm

Neuvedené

ks

1

812,00 €

42.

Obývacia stena JAMAJKA

Neuvedené

ks

1

420,00 €

43.

Váľanda rozkladacia s hrubou podrúčkou

Neuvedené

ks

1

229,00 €

44.

Váľanda s úložným priestorom

Neuvedené

ks

1

130,00 €
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45.

Taburet s klobúkom č. 36

Neuvedené

ks

1

22,00 €

46.

Toaletný stolík so zrkadlom č. 33

Neuvedené

ks

1

87,00 €

47.

Komoda č. 44

Neuvedené

ks

1

143,00 €

48.

Komoda č. 48

Neuvedené

ks

1

146,00 €

49.

Komoda č. 48 - 2 -dverová

Neuvedené

ks

1

182,00 €

50.

Komoda č. 47

Neuvedené

ks

1

158,00 €

51.

Komoda č. 43

Neuvedené

ks

1

137,00 €

52.

Komoda č. 101

Neuvedené

ks

1

83,00 €

53.

Komoda č. 45

Neuvedené

ks

1

137,00 €

54.

Komoda č. 49

Neuvedené

ks

1

137,00 €

55.

Kreslo PINOKIO

Neuvedené

ks

1

95,00 €

56.

Barové stoličky a 49,00

Neuvedené

ks

2

98,00 €

57.

Stolička chrom

Neuvedené

ks

1

40,00 €

58.

Stolička chrom a 25,00

Neuvedené

ks

2

50,00 €

59.

Kuchynská linka CAMELIA

Neuvedené

ks

1

999,00 €

60.

Kuchynská linka XÉNIA crema

Neuvedené

ks

1

1 928,00 €

61.

Kuchynská linka JASMÍNA

Neuvedené

ks

1

2 695,00 €

62.

Kuchynská linka frezovaná MDF

Neuvedené

ks

1

1 190,00 €

63.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks

1

799,00 €

64.

Kuchynská linka MYDIELKO

Neuvedené

ks

1

879,00 €

65.

Kuchynská linka hladká

Neuvedené

ks

1

377,00 €

66.

Kuchynská linka CARMEN

Neuvedené

ks

1

1 422,00 €

67.

Kuchynská linka RIO

Neuvedené

ks

1

1 033,00 €

68.

Kuchynská linka XÉNIA

Neuvedené

ks

1

1 689,00 €

69.

Kuchynská linka PLATINUM BORNEO

Neuvedené

ks

1

1 368,00 €

70.

Pracovný pult PLATINO BORNEO

Neuvedené

ks

1

368,00 €

71.

Kuchyská linka JASMÍNA/MDF XÉNIA

Neuvedené

ks

1

1 441,00 €

72.

kreslo modré

Neuvedené

ks

2

40,00 €

73.

písací stôl

Neuvedené

ks

1

50,00 €

74.

rošt na posteľ

Neuvedené

ks

1

40,00
€

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA- LONC (PB) - 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.
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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

K000381
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 - 1. 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 vydanými záväznými pokynmi príslušných veriteľských orgánov, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu – zásoby a materiál - aj jednotlivo, za kúpnu cenu vo výške minimálne
75% súpisovej hodnoty:

HNUTEĽNÝ MAJETOK-zásoby + materiál
por.č. Popis

Stav/inventárne číslo/výrobné číslo MJ Počet súp. Hodnota

1.

Plávajúca podlaha

Neuvedené

m2 450

2.

Svietidlá

Neuvedené

ks 30

450,00 €

3.

Svietidlá

Neuvedené

ks 15

300,00 €

4.

Drev.palety

Neuvedené

ks 30

150,00 €

5.

Kuch.drezy

Neuvedené

ks 2

6.

Kuch.dvierka fólievané rôzne rozmery a farby

Neuvedené

m2 200

7.

Úchytky

Neuvedené

ks 1000
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8.

Drevotrieska LAMINO

Neuvedené

m2 370

9.

Sololit

Neuvedené

m2 80

150,00 €

10.

Prac.dosky

Neuvedené

bm 90

1 000,00 €

11.

Rezivo

Neuvedené

m2 3

1 050,00 €

12.

Lamely

Neuvedené

ks 300

104,00 €

13.

Sklo číre búrsené 36x46

Neuvedené

ks 130

360,00 €

14.

Sklo kôra 28x59

Neuvedené

ks 120

400,00 €

15.

Sklo číre búrsené 70x38

Neuvedené

ks 80

350,00 €

16.

Zrkadlo okrúhle

Neuvedené

ks 6

90,00 €

17.

Sklo číre 67x37

Neuvedené

ks 14

55,00 €

18.

Sklo číre 54x36

Neuvedené

ks 13

40,00 €

19.

Sklo číre 50x37

Neuvedené

ks 58

180,00 €

20.

Sklo číre 36x70

Neuvedené

ks 90

360,00 €

21.

Zrkadlo 35x155

Neuvedené

ks 8

172,00 €

22.

Lišta fóliovaná na dvierka

Neuvedené

bm 400

1 400,00 €

23.

Lišta ozdobná fóliová na rampu

Neuvedené

bm 1000

2 100,00 €

24.

Drôtený systím

Neuvedené

ks 20

1 400,00 €

25.

Úchytky reling

Neuvedené

ks 300

600,00 €

26.

Úchytky reling

Neuvedené

ks 30

150,00 €

27.

Plnovýsuv

Neuvedené

ks 100

260,00 €

28.

Lišty alumínové na prac.dosku

Neuvedené

ks 30

120,00 €

29.

Brúsny papier

Neuvedené

/

300,00 €

30.

materiál (šróby, panty, ....)

Neuvedené

ks

200,00 €

31.

Kuchynský stôl

Neuvedené

ks 2

200,00 €

32.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks 1

300,00 €

33.

3-dielna skriňa

Neuvedené

ks 3

650,00 €

34.

Kuchyňa XÉNIA - červeno-sivá

Neuvedené

ks 1

1 850,00 €

35.

Kuchyňa BORENO - sivá

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

36.

Kuchyňa masívna

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

37.

Kuchyňa RIO

Neuvedené

ks 1

700,00 €

38.

Matrac

Neuvedené

ks 2

120,00 €

39.

Posteľ DIANA + 2x nočný stolík

Neuvedené

ks 1

300,00 €

40.

Kuchyňa JASMÍNA - vanilka dijón

Neuvedené

ks 1

1 650,00 €

/
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41.

Kuchyňa hladká - slivková

Neuvedené

ks 1

600,00 €

42.

Komoda vysoká

Neuvedené

ks 1

120,00 €

43.

Toaletný stolík

Neuvedené

ks 1

100,00 €

44.

Kuchyňa - dub windy

Neuvedené

ks 1

600,00 €

45.

Skriňa s nadstavcami

Neuvedené

ks 3

450,00 €

46.

Kucyňa hladká - breza

Neuvedené

ks 1

500,00 €

47.

Obývačka ATYP

Neuvedené

ks 1

650,00 €

48.

Písací stolík

Neuvedené

ks 2

260,00 €

49.

Kuchynský stôl

Neuvedené

ks 1

130,00 €

50.

Molitány

Neuvedené

ks 4

400,00 €

51.

Nadstavec

Neuvedené

ks 3

180,00 €

52.

Kancelársky nábytok zostava - sivá

Neuvedené

ks 1

600,00 €

53.

Sedacia súprava rohová

Neuvedené

ks 1

500,00 €

54.

Kancelárska zostava - buková

Neuvedené

ks 1

500,00 €

55.

Kalcelárska zostava - čerešňa

Neuvedené

ks 1

600,00 €

56.

Kancelárksa zostava - makasan

Neuvedené

ks 1

600,00 €

57.

Kancelárska zostava - čerešňa masív

Neuvedené

ks 1

600,00 €

58.

Kuchyňa - dub real

Neuvedené

ks 1

1 000,00 €

59.

Skrine 60, 61, 62A - DTD slivka

Neuvedené

ks 4

600,00 €

60.

Posteľ DIANKA - DTD rustikal

Neuvedené

ks 1

99,00 €

61.

Písací stôl - DTD rustikal

Neuvedené

ks 1

38,00 €

62.

Komoda č. 48 - DTD čerešňa

Neuvedené

ks 1

146,00 €

Neuvedené

ks 6

596,00 €

63.

Skrine č. 22, 22, 21 + nadstavce - buk+zrk.

64.

3-dielna skriňa š/210 + zrk. - DTD javor

Neuvedené

ks 1

351,00 €

65.

Rohová skriňa - DTD buk

Neuvedené

ks 1

49,00 €

66.

3-dielna sedačka s rozkl. + drev.rám + taburetka

Neuvedené

ks 1

249,00 €

67.

Posteľ manželská masív - čerešňa - komplet

Neuvedené

ks 1

600,00 €

68.

Kuchynská linka frézovaná - MDF jelša

Neuvedené

ks 1

1 250,00 €

69.

Kl. MYDIELKO - MDF čerešňa

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

70.

Kl.hladká - DTD slivka

Neuvedené

ks 1

869,00 €

71.

Kl. CARMEN - HDF čerešňa

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

72.

Kl.frézovaná - MDF dub windy

Neuvedené

ks 1

483,00 €

73.

Kl. BORNEO - DTD platinum

Neuvedené

ks 1

1 600,00 €

74.

Kl. BORNEO - DTD wehge + javor

Neuvedené

ks 1

800,00 €
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75.

Kl. RIO - DTD, MDF čerešňa javor

Neuvedené

ks 1

1 150,00 €

76.

Kl. JASMÍNA - DTD + MDF orech DD + van.lesk

Neuvedené

ks 1

1 150,00 €

77.

sedačka Ivana

ks 1

600,00 €

78.

Komoda č. 45 - DTD čerešňa

ks 1

140,00 €

79.

Kuchynská linka XÉNIA crema s pultom

Neuvedené

ks 1

1 900,00 €

80.

Kuchynská linka XÉNIA /JASMÍNA s pultom biela, čierna, zelená

Neuvedené

ks 1

1 700,00 €

81.

Kuchynská linka XÉNIA biela. orech

Neuvedené

ks 1

765,00 €

82.

Kuchynská linka JAASMÍNA vanilka

Neuvedené

ks 1

1 700,00 €

83.

Kuchynská linka BORNEO platinm s pultom

Neuvedené

ks 1

1 800,00 €

84.

Kuchynská lina XÉNIA bilea

Neuvedené

ks 1

1 500,00 €

85.

Kuchynská linka XÉNIA bordová

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

86.

Kuchynská linka RIO

Neuvedené

ks 1

800,00 €

87.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

88.

Posteľ PAŤA s matracmi

Neuvedené

ks 1

710,00 €

89.

Komoda SOFIA

Neuvedené

ks 1

213,00 €

90.

Nočné stolíky LUX

Neuvedené

ks 1

96,00 €

91.

Vstavaná skriňa - slivka

Neuvedené

ks 1

464,00 €

92.

Vstavaná srkiňa - škorica

Neuvedené

ks 1

700,00 €

93.

Vstavaná srkiňa LAKOBEL

Neuvedené

ks 1

800,00 €

94.

KUBO klasik

Neuvedené

ks 1

329,00 €

95.

KUBO sektor s roh.stolom

Neuvedené

ks 1

703,00 €

96.

Rozkladacia váľanda

Neuvedené

ks 1

277,00 €

97.

Toaletný stoík

Neuvedené

ks 1

110,00 €

98.

Kreslo PINOKIO

Neuvedené

ks 1

105,00 €

99.

3-dielna skriňa 210

Neuvedené

ks 1

361,00 €

100.

Posteľ LAURA

Neuvedené

ks 1

459,00 €

101.

Nočné stolíky mocca/crema

Neuvedené

ks 1

129,00 €

102.

Set skríň so zásuvkami

Neuvedené

ks 1

698,00 €

103.

Obývacia stena JAMAJKA

Neuvedené

ks 1

435,00 €

104.

Masívna posteľ BLANKA s matracmi

Neuvedené

ks 1

550,00 €

105.

Nočné sotlíky LUX

Neuvedené

ks 1

82,00 €

106.

Komoda 48

Neuvedené

ks 1

146,00 €

107.

Set skríň do rohu

Neuvedené

ks 1

702,00 €
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108.

Konferenčný stolík TREND

Neuvedené

ks 1

139,00 €

109.

Rohová sedačka GAMA vzor

Neuvedené

ks 1

749,00 €

110.

Kreslá koža

Neuvedené

ks 1

598,00 €

111.

Rohová sedačka ODETA - kvety

Neuvedené

ks 1

947,00 €

112.

Ovývací sektor KAPPA so stolíkom

Neuvedené

ks 1

868,00 €

113.

Stoličky biela/čierna

Neuvedené

ks 4

180,00 €

114.

Barové stoličky

Neuvedené

ks 2

70,00 €

115.

skriňa - vysoká

Neuvedené

ks 1

100,00 €

116.

Počítač - monitor

Neuvedené

ks 1

50,00 €

117.

multifunkčné zariadenie HP

Neuvedené

ks 1

20,00 €

118.

ozdoby - vázy, obrazy, lampy

Neuvedené

119.

Sedačka IVANA

Neuvedené

ks 1

600,00 €

120.

Sedačka zelená+ kreslá

Neuvedené

ks 1

510,00 €

121.

válenda s ulož. Priestorom

Neuvedené

ks 1

165,00 €

122.

zdravotný matrac

Neuvedené

ks 4

400,00 €

123.

Kuchynská linka XÉNA/Jasmína

Neuvedené

ks 1

1 150,00 €

124.

Kuchynská linka XÉNA

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

125.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks 1

1 250,00 €

126.

Kuchynská linka hladká

Neuvedené

ks 1

899,00 €

127.

Kuchynská linka hladká 1,8m

Neuvedené

ks 1

500,00 €

128.

Kuchynská linka CARMEN

Neuvedené

ks 1

1 589,00 €

129.

Kuchynská linka MASÍV

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

130.

stôl Jozefa

Neuvedené

ks 1

119,00 €

131.

Detská izba KUBO

Neuvedené

ks 1

619,00 €

132.

Obývacia stena KAPPA

Neuvedené

ks 1

750,00 €

133.

Obývacia stena BLANKA Klasik

Neuvedené

ks 1

699,00 €

134.

Obývacia stena BLANKA

Neuvedené

ks 1

327,00 €

135.

Konferenčný stolík

Neuvedené

ks 1

84,00 €

136.

Rohová lavica Jozefa

Neuvedené

ks 1

120,00 €

137.

Posteľ DIANA

Neuvedené

ks 1

400,00 €

138.

Nočný stolík LUX

Neuvedené

ks 1

62,00 €

139.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks 1

599,00 €

140.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks 1

499,00 €

141.

Vešiaková skriňa č. 51

Neuvedené

ks 1

199,00 €

100,00 €
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142.

3-dverová skriňa

Neuvedené

ks 1

432,00 €

143.

kontajner č. 12

Neuvedené

ks 1

59,00 €

144.

kontajner č. 13

Neuvedené

ks 1

79,00 €

145.

stolík malý č. 16,17

Neuvedené

ks 1

69,00 €

146.

Skriňa vešiaková č. 21

Neuvedené

ks 1

136,00 €

147.

Skriňa delená č. 22

Neuvedené

ks 1

152,00 €

148.

Skriňa policová č. 22

Neuvedené

ks 1

152,00 €

149.

nadstavec č. 28

Neuvedené

ks 1

87,00 €

150.

nadstavec č. 29

Neuvedené

ks 2

92,00 €

151.

TV stolík

Neuvedené

ks 1

79,00 €

152.

Toaletný stolík so zrkadlom

Neuvedené

ks 1

131,00 €

153.

taburetka

Neuvedené

ks 1

20,00 €

154.

komoda 101

Neuvedené

ks 1

119,00 €

155.

Komoda č. 44

Neuvedené

ks 1

179,00 €

156.

Komoda č. 45

Neuvedené

ks 1

173,00 €

157.

Komoda č. 47

Neuvedené

ks 1

179,00 €

158.

Komoda č. 50

Neuvedené

ks 1

89,00 €

159.

Malý stôl - písací

Neuvedené

ks 1

63,00 €

160.

K. L. hladká rohová

Neuvedené

ks 1

916,00 €

161.

L. L. RIO MDF

Neuvedené

ks 1

850,00 €

162.

K. L. MYDIELKO

Neuvedené

ks 1

800,00 €

163.

K. L. frézovaná

Neuvedené

ks 1

993,00 €

164.

JASMÍNA/XÉNIA - zelená

Neuvedené

ks 1

900,00 €

165.

XÉNIA DTD - červená

Neuvedené

ks 1

1 000,00 €

166.

KUBO sektor - komoda

Neuvedené

ks 1

77,00 €

167.

Sedačka ANDREA 3+1

Neuvedené

ks 1

717,00 €

168.

Sedačka GAMA - roh

Neuvedené

ks 1

699,00 €

169.

Skrine - 51 - vešiaková

Neuvedené

ks 1

158,00 €

170.

Skrine - 60 - rohová

Neuvedené

ks 1

237,00 €

171.

Skrine - SOFIA - vešiaková

Neuvedené

ks 1

171,00 €

172.

Skrine - SOFIA - policová

Neuvedené

ks 1

182,00 €

173.

Skrine - 29 - nadstavec

Neuvedené

ks 1

67,00 €

174.

Skrine - 28 - nadstavec

Neuvedené

ks 1

63,00 €

175.

Vstavaná skriňa - 270 cm

Neuvedené

ks 1

650,00 €
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176.

Komoda - 43 - 3 šuflíková

Neuvedené

ks 1

140,00 €

177.

Komoda - 47 - 7 šuflíková

Neuvedené

ks 1

147,00 €

178.

Komoda - 50 - 3 šuflíková (malá)

Neuvedené

ks 1

52,00 €

179.

PINOKIO kreslo

Neuvedené

ks 1

111,00 €

180.

tab.kocka

Neuvedené

ks 1

19,00 €

181.

pult + malá šufíková komoda

Neuvedené

ks 1

60,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA- LONC (ZA) - 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

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

100

