Obchodný vestník 64/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

K007141
Spisová značka: 8K/12/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Moravčík, nar. 24.10.1972, Dlhá
1398/10, 900 31 Stupava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Patrik Moravčík, nar. 24.10.1972,
Dlhá 1398/10, 900 31 Stupava
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Patrik Moravčík, nar. 24.10.1972, Dlhá 1398/10, 900 31 Stupava, predbežného správcu:
Mgr. Peter Podolský, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1230.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007142
Spisová značka: 8K/11/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972, Dopravná
3121/4, 831 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972,
Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972, Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava, predbežného
správcu: Mgr. Ján Kováčik, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1557.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007143
Spisová značka: 2K/40/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TrailerExpress s.r.o., so sídlom
Dolná 2066, 900 01 Modra, IČO: 46 351 736, správcom ktorého je: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1257, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 64/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 31.03.2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TrailerExpress s.r.o., so sídlom
Dolná 2066, 900 01 Modra, IČO: 46 351 736, správcom ktorého je: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1257, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: TrailerExpress s.r.o., so sídlom Dolná 2066, 900 01
Modra, IČO: 46 351 736, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007144
Spisová značka: 2K/73/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BARTOLOMEI FINANCE, a.s., so
sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 791 641, správcom ktorého je: JUDr. Peter Petrán, so sídlom
kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, S 353, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: BARTOLOMEI FINANCE, a.s., so sídlom Kutlíková 17, 852 50
Bratislava, IČO: 35 791 641, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, S 353,
priznáva odmenu z výťažku vo výške 900 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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 23.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007145
Spisová značka: 2K/10/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 64/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku:
2K/10/2016
vo veci
navrhovateľa: Gemeris, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kollárova 4, IČO:
36 803 766
a ním označeného veriteľa: 1. OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom 813 54 Bratislava,
Štúrova 5
2. Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: JUDr. Milan Kopriva, nar. 20. 11. 1961, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Golianova 3908/11
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 9. mája 2017 o 09:00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
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.
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 ( § 153 ods. 1, 2 CSP)
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 CSP)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 CSP)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Banská Bystrica 24. 03. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007146
Spisová značka: 2K/10/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/10/2016
vo veci
navrhovateľa:Vydáva
Gemeris,
s.r.o., spravodlivosti
so sídlom 974
01 Banská
Bystrica,
Kollárova
4, IČO:
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom vestníku
36 803a766
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a ním označeného veriteľa: 1. OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom 813 54 Bratislava,
3
Štúrova 5
2. Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica

UPOVEDOMENIE
o
určení termínu
pojednávania
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vestník
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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/10/2016
vo veci
navrhovateľa: Gemeris, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kollárova 4, IČO:
36 803 766
a ním označeného veriteľa: 1. OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom 813 54 Bratislava,
Štúrova 5
2. Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: JUDr. Milan Kopriva, nar. 20. 11. 1961, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Golianova 3908/11

Deň vydania: 31.03.2017

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 9. mája 2017 o 09:00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JUDr. Milan
Kopriva, nar. 20. 11. 1961, bytom 974 01 Banská Bystrica, Golianova 3908/11 a to:
veriteľa č. 1. OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom 813 54 Bratislava, Štúrova
5
2. Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 24. 03. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007147
Spisová značka: 30K/24/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO:
36 742 431 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 1/1 až 1/19.

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

4

Obchodný vestník 64/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K007148
Spisová značka: 30K/42/2015
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4, 040 23 Košice, IČO: 36 575 127 o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenia nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 7 až 40.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
Vydávaktoré
Ministerstvo
procesného útoku,
nebolispravodlivosti
uplatnené,Slovenskej
alebo 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
h) rozhodnutie súdu prvej
inštancie
vychádza
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veci.
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a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
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d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 17.3.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K007149
Spisová značka: 30K/42/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4, 040
23 Košice, IČO: 36 575 127, o návrhu správcu podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1720 na rozhodnutie o schválení návrhu konečného
rozvrhu výťažku takto :
rozhodol
S ch v a ľ u je konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu : EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4, 040
23 Košice, IČO: 36 575 127 uverejneného v Obchodnom vestníku č. 37/2017 zo dňa 22.02.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 17.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007150
Spisová značka: 30K/20/2014
30K/20/2014-532
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu JUPEX, s.r.o., Popradská 68/251, 040 11 Košice, IČO: 36 572 683 o
návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zast.
TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843 na povolenie vstupu do konania
uznesením zo dňa 13.2.2017 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so
sídlom Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 do pohľadávok vedených na
tunajšom súde pod č. 346.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.3.2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 31.03.2017

Za správnosť : Geňová
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Juraj Komár,
K007151
Spisová značka: 30K/20/2014
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: JUPEX, s.r.o., Popradská 68/251, 040 11 Košice, IČO: 36 572 683 o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenia
nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 348 až 350.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K007152
Spisová značka: 31K/8/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Fedák - Hudák, s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Lesnícka 27, 040 11 Košice, IČO: 31 705 324, v zastúpení: Vincent Hudák - likvidátor, práv. zastúpený: JUDr. Marta
Šuvadová - advokátka o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1827.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto
skutočnostiach
a v lehote 45
dní od republiky
ustanovenia
do funkcie
záverečnú
o majetnosti
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o správu
Obchodnom
vestníku alebo
o zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
nemajetnosti dlžníka, va ktorej
taktiež:
-
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posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice,
zn. správcu:
S1827.
Obchodný
vestník 64/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 31.03.2017
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K007153
Spisová značka: 31K/20/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Emil Dravecký, narodený: 15.03.1965, bytom: Jablonov 166, 053 03
Jablonov o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, so sídlom: Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, v časti postúpenej pohľadávky vedenej v zozname
pohľadávok pod č. 3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania 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). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K007154
Spisová značka: 30K/31/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: TERMOSPOL a.s., so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 183
067, zast. JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., advokátka, Važecká 4, 040 12 Košice o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: TERMOSPOL a.s., so sídlom Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 183
067,
zast. JUDr.
Oľga
Kmeťová, CSc., advokátka,
Važecká
4, 040 12 Košice o návrhu navrhovateľa:
Slovenská
Obchodný
vestník
64/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
31.03.2017
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 31 a č. 32 a
č. 51 až 54.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007155
Spisová značka: 26K/9/2015

Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: STAVBYINDUSTRIA, s.r.o., so sídlom Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava,
IČO: 36 494 763 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedenej v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 26.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno
odôvodniť
tým, že Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Vydáva
Ministerstvolen
spravodlivosti
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a) neboli splnené procesné
podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane,
9 aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Obchodný vestník 64/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 31.03.2017
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 24.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007156
Spisová značka: 31K/69/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrej Puci, narodený: 02.07.1965, trvale
bytom: SNP 250/75, 076 03 Hraň, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 30 až 36.
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Colný úrad Michalovce, so sídlom:
Plynárenská 4, 071 01 Michalovce, IČO: 30844029, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 2 a 3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania 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). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K007157
Spisová značka: 26K/27/2013
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Peter Bomba, nar. 06.07.1982, bytom Tri hôrky 9, 040 11 Košice o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenia
nadobudnutia pohľadávok takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Peter Bomba, nar. 06.07.1982, bytom Tri hôrky 9, 040 11 Košice o návrhu
navrhovateľa:
Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005
na potvrdenia
Obchodný vestník
64/2017
Konkurzy a21,
reštrukturalizácie
Deň
vydania:
31.03.2017
nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8 a 10, 813
63 Bratislava, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 2 až 7.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007158
Spisová značka: 31K/1/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: VISK, s.r.o., so sídlom: Národná trieda 39, 040 01 Košice, IČO: 36 600 881 o návrhu
navrhovateľa: JUDr. Beáta Pitoráková - advokátka, so sídlom kancelárie: Kováčska 17, 040 01 Košice, zapísaná v
Slovenskej advokátskej komore pod č. 1134,o pristúpení do konkurzného konania takto
rozhodol
Odmieta návrh navrhovateľa, JUDr. Beáta Pitoráková - advokátka, so sídlom kancelárie: Kováčska 17,
040 01 Košice, zapísaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 1134, na pristúpenie do konkurzného konania
vedeného pod sp. zn. 31K/1/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Július Tóth,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 31.03.2017

K007159
Spisová značka: 26K/4/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: KARON spol. s r.o., so sídlom Masarykova 2, 040 01
Košice - Staré Mesto, IČO: 36 581 003 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 15 až 40.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007160
Spisová značka: 31K/11/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Wanila, s. r. o., so sídlom: Alejová 5, 040 11 Košice, IČO: 46 315 942 o
návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod č. 4/1 až 4/7.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
(odvolací návrh). (§ 363
160/2015
Z.z. Civilný
a ozákona
zmene ač.
doplnení
niektorých
zákonovsporový
na svojomporiadok)
webovom sídle: www.justice.gov.sk
12

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho
doručenia
(odo 64/2017
dňa nasledujúceho po dniKonkurzy
zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu31.03.2017
ku
Obchodný
vestník
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
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). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K007161
Spisová značka: 26K/34/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: ViJA Aqua, s.r.o., so sídlom 215, Trnava pri Laborci 072
31, IČO: 36 674 877 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom
súde pod č. 2-13, 15-17.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka
do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 24.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007162
Spisová značka: 31K/7/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: AGAPE, a.s., so sídlom: Jiskrova 3, 040 01 Košice, IČO:
31 670 334, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: AGAPE, a.s., so sídlom: Jiskrova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 670
334.
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

Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, so
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Deň vydania: 31.03.2017

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: AGAPE, a.s., so sídlom: Jiskrova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 670
334.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, so sídlom kancelárie: Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn.
správcu: S1270.
U k l a d á 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 a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.

U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona 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).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. 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).
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 Civilného
sporového poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Civilného
sporového poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K007163
Spisová značka: 31K/55/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I.H.K. spol. s r.o., so sídlom: 106, 049 12
Meliata, IČO: 31 724 051, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Colný úrad Košice, so sídlom: Komenského
39/A, 040 01 Košice, IČO: 30844029, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 59.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania 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). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K007164
Spisová značka: 26K/38/2015
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: NewWaveStudio, s.r.o., so sídlom Hemerkova 27, 040 23 Košice, IČO: 46 300
431, zast. PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. advokátska kancelária, Kmeťova 24, 040 01 Košice o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie
nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 vedených na tunajšom súde pod č. 3 a 4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha
(odvolací
návrh).
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
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súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 24.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K007165
Spisová značka: 31K/6/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Jana Chocholová, narodená: 17.10.1985,
trvale bytom: Súľovská 90, 049 22 Gemerská Poloma, práv. zastúpený: Mgr. Peter Kocák - advokát, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S1178.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K007166
Spisová značka: 32K/12/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Martin Terneny, nar. 08.05.1969, bytom Spišská Nová Ves, o
návrhu správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn.
správcu: S 1270 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36
Klokočov, zn. správcu: S 1270, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K007167
Spisová značka: 32K/12/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Martin Terneny, nar. 08.05.1969,
bytom Spišská Nová Ves o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
I.
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie
Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S 1270 nespotrebovanú časť preddavku v sume 472,27 EUR.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume
472,27 EUR evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 79/2016, správcovi podstaty Ing. Slávka
Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S 1270, na číslo účtu: SK98
7500 0000 0040 2371 1057, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K007168
Spisová značka: 32K/6/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAWI, s.r.o., Jamník 31, 053 22 Jamník,
IČO: 44 179 367, právne zast. Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o., Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 36 866
296, o návrhu správcu podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn.
správcu: S1455 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229,
zn. správcu: S1455, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, 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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K007169
Spisová značka: 32K/6/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MAWI, s.r.o., Jamník 31, 053 22
Jamník, IČO: 44 179 367, právne zast. Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o., Štúrova 42, 927 01 Šaľa,
IČO: 36 866 296 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
I.
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01
Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu: S1455 nespotrebovanú časť preddavku v sume 995,82 EUR.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume
995,82 EUR evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 220/2016, správcovi podstaty IKORE, k.s.,
so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu: S1455, na číslo účtu: SK86 1100
0000 0029 2590 0069, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K007170
Spisová značka: 32K/6/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAWI, s.r.o., Jamník 31, 053 22 Jamník,
IČO: 44 179 367, právne zast. Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o., Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 36 866
296 o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 23.03.2016, č.k.: 32K/6/2015-192 na majetok úpadcu: MAWI,
s.r.o., Jamník 31, 053 22 Jamník, IČO: 44 179 367 z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K007171
Spisová značka: 32K/6/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: MAWI, s.r.o., Jamník 31, 053 22 Jamník, IČO: 44 179 367, právne zast.
Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o., Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 36 866 296 o návrhu navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do
konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 1/1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka
do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania 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). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
Okresný súd Košice I dňa 27.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K007172
Spisová značka: 32K/11/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Monika Erösová, nar. 12.10.1985, bytom Seleyeho
2961/19, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku : Monika Erösová, nar. 12.10.1985, bytom
Seleyeho 2961/19, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., sídlo kancelárie správcu SNP
53, 934 01 Levice za predbežného správcu dlžníčke Monika Erösová, nar. 12.10.1985, bytom Seleyeho 2961/19, 945
01 Komárno.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007173
Spisová značka: 32K/13/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Monika Gálisová, nar. 31.3.1986, bytom Družstevná
119/17, 956 11 Ludanice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Monika Gálisová, nar. 31.3.1986, bytom
Družstevná 119/17, 956 11 Ludanice, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e , JUDr. Marianu Zavackú, sídlo kancelárie správcu Nádvorie Európy 32/3, 945 01
Komárno za predbežného správcu dlžníčke Monika Gálisová, nar. 31.3.1986, bytom Družstevná 119/17, 956 11
Ludanice.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007174
Spisová značka: 32K/14/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Kristýna Šmehýlová, nar. 20.3.1980, bytom Čeladice 951
03, Čeladice 296, adresa na doručovanie: Súlovce 151, 956 14 Súlovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
dlžníčku: Kristýna Šmehýlová, nar. 20.3.1980, bytom Čeladice 951 03, Čeladice 296, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
U s t a n o v u j e JUDr.Mariána Dobiša, sídlo kancelárie správcu Farská 30, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníčke Kristýna Šmehýlová, nar. 20.3.1980, bytom Čeladice 951 03, Čeladice 296.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007175
Spisová značka: 32K/41/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: NEW GARDEN s.r.o., ,, v konkurze“, so
sídlom Česká 2940/23, 946 03 Kolárovo, IČO: 36 687 022, ktorého správcom je JUDr. Petra Štofková, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Petru Štofkovú, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 949 01 Nové Zámky, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.3.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K007176
Spisová značka: 2R/1/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: ŠKS - REAL, s.r.o., so sídlom Pod
Lipkou 19, 085 01 Bardejov, IČO: 44 535 392, správcom ktorého je Prvá arbitrážna, k.s., so sídlom kancelárie MUDr.
Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
odvoláva Prvá arbitrážna, k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007177
Spisová značka: 2K/83/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Štefaňák, nar. 9.4.1969,
bytom Bernolákova 5, 059 71 Ľubica, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná
9, 059 51 Poprad - Matejovce, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Štefaňák, nar. 9.4.1969,
bytom Bernolákova 5, 059 71 Ľubica, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná
9, 059 51 Poprad - Matejovce, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý
bol zverejnený v OV č. 83/16 dňa 2.5.2016, súpisové zložky č. 1 až č. 34 (všetky nehnuteľnosti zaradené do súpisu) v
rozsahu a tým spôsobom, že správca uzavrie kúpne zmluvy s podielovými spoluvlastníkmi, ktorí si uplatnili svoje
zákonné predkupné právo. Súd ukladá správcovi s jednotlivými podielovými spoluvlastníkmi uzavrieť kúpne zmluvy,
ktoré boli prílohou žiadosti o uloženie záväzného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007178
Spisová značka: 2K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Us.Sk, spol. s r.o., so
sídlom 065 11 Nová Ľubovňa 305, IČO: 46 922 466, správcom ktorého je RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie
Slánska 20/A, 080 06 Prešov, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov za výkon funkcie predbežného správcu
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 262,81 eura, ktoré mu budú po právoplatnosti
tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa
23.11.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 133/2016.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu RK Správca, k.s.,
so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 733,01 eura zloženého dňa
23.11.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 133/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 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 27.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007179
Spisová značka: 2K/53/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: STAHLMETER s.r.o., so sídlom 065 01
Hniezdne 379, IČO: 47 044 276, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
odvoláva je JUDr. Jozefa Šperku PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad z funkcie
správcu úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odvoláva je JUDr. Jozefa Šperku PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007180
Spisová značka: 2K/7/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Jakubčiak, nar. 31.8.1967,
bytom Budovateľská 143, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom
kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas s prijatím ponuky na odkúpenie hnuteľnej veci: motorového vozidla Opel Astra, rok výroby:
2000, Stav: nefunkčný, poškodený, skorodovaný, EČ: PP220BX, WIN:WOLOTGF48Y5181951, Súpisová hodnota
150,- Eur patriaceho do všeobecnej podstaty v 1. kole ponukového konania od Milana Špaka, trvale bytom Kristy
100, 071 01 Michalovce, za kúpnu cenu 150,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007181
Spisová značka: 4R/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., so sídlom 059 35 Batizovce
674, IČO: 31 709 401, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., so sídlom 059 35 Batizovce 674, IČO: 31 709
401.
Ustanovuje správcu: M&L insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie
k sp. zn. 4R/1/2017.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej
činnosti)
b)

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

c)
osobe,

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

d)

prevod alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
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c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
d)

prevod alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,

e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)

urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,

h)

urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,

i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej sumu 16.500,- EUR,
l)
akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce o i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR). Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§ 122
ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to vždy ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 24.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K007182
Spisová značka: 2K/8/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SMIK spol. s r. o., so sídlom Stavbárska
3163/64, 058 01 Poprad - Veľká, IČO: 44 609 493, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SMIK spol. s r. o., so sídlom Stavbárska 3163/64, 058 01
Poprad - Veľká, IČO: 44 609 493.
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 27.3.2017
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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K007183
Spisová značka: 1K/20/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Hrin, nar.
31.03.1959, bytom 067 24 Lukačovce 73, právne zast. advokátom Mgr. Radovanom Muzikom, so sídlom Štúrova 30,
066 01 Humenné, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080
01 Prešov, IČO: 47 254 122 o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, IČO: 35
724 803, právne zast.: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, IČO: 36 613 843 na
potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesenie 1K/20/2015-168 zo dňa 07.02.2017 potvrdil prevod
prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/a,
Bratislava 825 11, IČO: 35 815 256 voči úpadcovi: Jaroslav Hrin, nar. 31.03.1959, bytom 067 24 Lukačovce 73,
prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov v celkovej výške 606,46 eur na navrhovateľa EOS KSI Slovensko,
s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, IČO: 35 724 803.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2017
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007184
Spisová značka: 4K/8/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AZAK, spol s r.o. v lik-vidácii, so sídlom 067 35 Čukalovce
2, IČO: 36 168 971, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
v y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nedostatky návrhu na
vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 13.03.2017 a to tak že predloží súdu:
1.
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka
predmetom overovania audítorom, tak aj správu audítora,
2.
listinu preukazujúcu zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 1 500 eur alebo likvidačnú účtovnú súvahu,
z ktorej vyplýva, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 4K/8/2017 vo vyššie stanovej lehote, v prípade listinného podania v dvoch
rovnopisoch.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely 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 27.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K007185
Spisová značka: 1K/6/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Šugerek, nar.
11.10.1974, bytom Forbasy 53, 065 01 Hniezdne správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie
Levočská 2, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Slavomíra
Kollára, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 EUR
zloženého dňa 05.02.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 10/2016 (
18/02-16 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007186
Spisová značka: 1K/6/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Šugerek, nar.
11.10.1974, bytom Forbasy 53, 065 01 Hniezdne správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie
Levočská 2, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Branislav Šugerek, nar. 11.10.1974, bytom Forbasy 53, 065 01 Hniezdne na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 11.352,13 EUR
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007187
Spisová značka: 1K/76/2015

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 v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Vastuško, nar.
20.12.1981, bytom Nová 427/27, 060 01 Kežmarok správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom
kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Stanislav Vastuško, nar. 20.12.1981, bytom Nová 427/27, 060 01
Kežmarok namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 325,09 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007188
Spisová značka: 1K/78/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: LIPTONA POPRAD, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355, správcom ktorého je JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mariána
Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou nevyčerpanú časť preddavku vo výške
1.659,70 EUR zloženého dňa 02.12.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu
položka 158/2015 ( 07/12-15 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007189
Spisová značka: 1K/78/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: LIPTONA POPRAD, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355, správcom ktorého je JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácie
Deň vydania:
konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355, správcom ktorého je JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu LIPTONA POPRAD, s.r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia
4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355 namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu
pohľadávok vo výške 39.645,62 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007190
Spisová značka: 1K/5/2017
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vlastimil Štupák - BETOS, s miestom podnikania Popradská 17,
06401 Stará Ľubovňa, IČO: 34 308 865, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01
Stará Ľubovňa
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o., so sídlom
Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799, Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené
na deň 19.04.2017 o 12.00 hod. na Okresný súd Prešov, v miestnosti č. dv.: 18 je z r u š e n é
z dôvodu:
prerušenia konkurzného konania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný súd Prešov dňa 27.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007191
Spisová značka: 40K/37/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NoPe Trade s. r. o. v konkurze so
sídlom Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO 36 794 317, ktorého správcom je JUDr. Viliam Vaňko so sídlom
kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, o návrhu správcu na určenie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Viliamovi Vaňkovi so sídlom kancelárie Radlinského 578/11,
957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294 sa priznáva paušálna odmena za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov vo výške 7 966,54 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Viliamovi Vaňkovi so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka
správcu S294, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 605,84 eura, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 97/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 64/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007192
Spisová značka: 40K/49/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Burdová, nar. 02.12.1959,
bydliskom 957 03 Dubnička 17, podnikajúcej pod obchodným menom Katarína Burdová ADAMKO v konkurze s
miestom podnikania 957 03 Dubnička 17, IČO 43 201 962, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Mária
Belaňová so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Katarína Burdová, nar. 02.12.1959, bydliskom 957 03 Dubnička 17, podnikajúcej pod
obchodným menom Katarína Burdová ADAMKO v konkurze s miestom podnikania 957 03 Dubnička 17, IČO 43 201
962 sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené,
kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v
prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007193
Spisová značka: 40K/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962,
trvale bytom 972 16 Poluvsie 39, uznaného za malý, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962, trvale bytom 972 16 Poluvsie 39 sa zrušuje po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené,
kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v
prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 31.03.2017

K007194
Spisová značka: 38NcKR/25/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Hrvola, nar. 11.03.1963, bydliskom Ciglianska cesta
2642/8D-202, 971 01 Prievidza, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/25/2016-39 zo dňa 14.03.2017 tak, že jeho
odstavec 7. správne znie:
„Podľa § 206f ods. 4 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom od 01.03.2017 ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po
zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
II. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/25/2016-39 zo dňa 14.03.2017 tak, že v
odstavci 11. a 15. zákonné ustanovenie správne znie: „§ 206f ods. 3“.
III. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/25/2016-39 zo dňa 14.03.2017 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 CSP, § 357 písm. f) CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007195
Spisová značka: 40NcKR/6/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Dorocák, nar. 30.04.1962, bydliskom 916 33 Lúka č.
266, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Igor Dorocák, nar. 30.04.1962, bydliskom 916 33 Lúka č. 266
sa
o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Igorovi Dorocákovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007196
Spisová značka: 38NcKR/24/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Mikuš, nar. 01.06.1969, bydliskom Štvrť SNP
121/2, 914 51 Trenčianske Teplice, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/24/2016-73 zo dňa 14.03.2017 tak, že jeho
odstavec 7. správne znie:
„Podľa § 206f ods. 4 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom od 01.03.2017 ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po
zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnenítunajšieho
niektorých zákonov
webovom sídle: www.justice.gov.sk
II. Opravuje sa odôvodnenie
uznesenia
súdu č.nak.svojom
38NcKR/24/2016-73
zo dňa 14.03.2017 tak, že v
odstavci 11. a 15. zákonné ustanovenie správne znie: „§ 206f
ods.
3“.
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III. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/24/2016-73 zo dňa 14.03.2017 nezmenené.

I. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/24/2016-73 zo dňa 14.03.2017 tak, že jeho
odstavec 7. správne znie:
„Podľa
§ 206f
ods. 464/2017
zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze
a o zmene a doplnení
zákonov v
Obchodný
vestník
Konkurzya areštrukturalizácii
reštrukturalizácie
Deň niektorých
vydania: 31.03.2017
znení účinnom od 01.03.2017 ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po
zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
II. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/24/2016-73 zo dňa 14.03.2017 tak, že v
odstavci 11. a 15. zákonné ustanovenie správne znie: „§ 206f ods. 3“.
III. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/24/2016-73 zo dňa 14.03.2017 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 CSP, § 357 písm. f) CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007197
Spisová značka: 38NcKR/16/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Matys, nar. 22.07.1964, bydliskom Hodžova
1479/13, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/16/2016-55 zo dňa 07.03.2017 tak, že jeho
odstavec 7. správne znie:
„Podľa § 206f ods. 4 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom od 01.03.2017 ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po
zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
II. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/16/2016-55 zo dňa 07.03.2017 tak, že v
odstavci 11. a 15. zákonné ustanovenie správne znie: „§ 206f ods. 3“.
III. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/16/2016-55 zo dňa 07.03.2017 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 CSP, § 357 písm. f) CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007198
Spisová značka: 38NcKR/2/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Lýdia Zurbrűgg, rod. Vartovníková, nar. 3.7.1986,
bydlisko Čuklasovce 12, 956 54 Veľké Držkovce, občan Slovenskej republiky, zastúpená Advokátskou kanceláriou
JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o. so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, IČO 36 839 132 o návrhu na
povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/2/2014-176 zo dňa 07.03.2017 tak, že jeho
odstavec 7. správne znie:
„Podľa § 206f ods. 4 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom od 01.03.2017 ak súd vyhlásil konkurz podľa právnych predpisov účinných do 28. februára 2017 a po
zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
II. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/2/2014-176 zo dňa 07.03.2017 tak, že v
odstavci 11. a 15. zákonné ustanovenie správne znie: „§ 206f ods. 3“.
III. V ostatnom
ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/2/2014-176 zo dňa 07.03.2017 nezmenené.
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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zrušení konkurzu sú dôvody, aby súd dlžníkovi oddlženie povolil a doposiaľ o povolení oddlženia nerozhodol, súd
rozhodne o oddlžení dlžníka, ak zistí, že dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené
týmto zákonom; ustanovenia § 166f a 166g sa v takom prípade použijú primerane.“.
Obchodný vestník 64/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 31.03.2017
II. Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/2/2014-176 zo dňa 07.03.2017 tak, že v
odstavci 11. a 15. zákonné ustanovenie správne znie: „§ 206f ods. 3“.
III. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č. k. 38NcKR/2/2014-176 zo dňa 07.03.2017 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 CSP, § 357 písm. f) CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007199
Spisová značka: 40NcKR/7/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Balocký, nar. 15.10.1977, bydliskom Pod hájom
1362/152, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Branislav Balocký, nar. 15.10.1977, bydliskom Pod hájom 1362/152, 018 41 Dubnica nad Váhom sa o d
d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Branislavovi Balockému sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 27.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007200
Spisová značka: 36K/43/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Cholevová, narodená
14.12.1970, trvale bytom Rosuchov 521, 919 05 Trstín, správcom ktorého je Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom
kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, o výmene správcu, takto
rozhodol

Súd odvoláva z funkcie správcu: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: LawService Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01
Hlohovec, IČO: 47 817 003.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.3.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K007201
Spisová značka: 4K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Július Franček, nar.
12.11.1974, bytom Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
takto
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 začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Július Franček, nar.
12.11.1974, bytom Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Július Franček, nar. 12.11.1974, bytom Oslobodenia
882/3, 028 01 Trstená.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie: Framborská 58,
010 01 Žilina.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 4K/1/2017. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR ww.justice.gov.sk, v časti praktické
informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva
mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu
určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veriteľ právo uplatňuje v konkurze 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. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže 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. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina (§ 19 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii
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o zmene a doplnení
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina (§ 19 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). Za deň
doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
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). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Žilina dňa 24.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K007202
Spisová značka: 3K/12/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNIMONT Slovakia, s.r.o., so sídlom
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429 325, správcom ktorého je JUDr. Lenka Maďarová, so
sídlom kancelárie Tajovského 5, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 107.944,84 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 63 až 181.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 23.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007203
Spisová značka: 3K/3/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Kolčák, nar. 21.2.1968, bytom Grúňanská 981, 029
44 Rabča, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Kolčák Služby - Obchod - Doprava, IČO: 33 756 465, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.1.2017, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Pavol Kolčák, nar. 21.2.1968, bytom Grúňanská 981, 029 44 Rabča.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 24.3.2017
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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K007204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309 / 43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty
V konkurznej veci úpadcu Jana Chanová „v konkurze“, nar. 30.6.1963, bytom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
(ďalej len „Úpadca“), predkladám podľa ustanovenia § 97 v spojení s ustanovením § 96 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) nasledovný konečný rozvrh z výťažku
oddelenej podstaty veriteľa Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO: 00317748 (ďalej aj len ako
„Mesto Púchov“):
1.Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. značka 29K/34/2012 zo dňa 21.9.2012, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 188/2012 zo dňa 28.9.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Pohľadávky si v konkurze na majetok Úpadcu veritelia prihlásili nasledovne:
p.č. Označenie veriteľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zistená
Prihlásená
Zistené
suma v
suma v EUR
poradie
EUR

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 390,19
00151700
Faktorová Mária, Pribinova 1172/7, 020
1 466,00
01 Púchov
HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.,
Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 1 643,04
36234176
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
146,36
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
192,08
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
183,42
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
174,47
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
165,51
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
156,84
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
147,89
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
139,22
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
130,27
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
121,31
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
112,94
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
103,98
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
95,32
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
86,36
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020

390,19

iná
pohľadávka

0,00

iná
pohľadávka

1610,87

iná
pohľadávka

47,41
64,67
64,40
63,93
63,47
63,02
62,43
61,87
61,43
60,99
60,58
60,13
59,71
59,27

podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená

Prihlásený Prihlásená
druh zabezp. zabezpeč.
Poznámka
práva
Suma v EUR

prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená
pohľadávka
prihlásená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená

ako

podriadená
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JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
77,70
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
19.
68,74
01 Púchov, IČO: 36356573
18.

20.

Kubík Vladimír Ing., U zbrojnice 588,
45 670,00
691 56 Hrušky, Česká republika

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
318,46
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
22.
318,46
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
23.
318,46
020 01 Púchov, IČO: 00317748
21.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka

prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
Pohľadávka popretá čo do
vymáhateľnosti a právneho
dôvodu vzniku. Žaloba o
určenie
nepodaná.
Neprihliada sa na pohľadávku.

58,81
58,38

-

318,46
318,46
318,46

iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka

24.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

25.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

26.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

27.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
1 343,20
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
29.
171,51
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
30.
284,67
020 01 Púchov, IČO: 00317748
28.

1 343,20
171,51
284,67

iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka

31.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
297,78
020 01 Púchov, IČO: 00317748

297,78

iná
pohľadávka

32.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
311,04
020 01 Púchov, IČO: 00317748

311,04

iná
pohľadávka

33.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
312,22
020 01 Púchov, IČO: 00317748

312,22

iná
pohľadávka

34.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
312,22
020 01 Púchov, IČO: 00317748

312,22

iná
pohľadávka

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
481,72
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
69,80
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
3,35
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
826,80
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
478,25
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
646,65
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
1 609,77
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
673,80
020 01 Púchov, IČO: 00317748
POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25,
2 102,91
811 09 Bratislava, IČO: 35807598
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, 53,12
IČO: 36672076
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, 9,96
IČO: 36672076
Rosinová
Helena,
1309/43, 020 01 Púchov

Kukučínova

37 050,00

Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
47. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 163,57
IČO: 35776005

iná
pohľadávka
iná
69,80
pohľadávka
iná
3,35
pohľadávka
iná
826,80
pohľadávka
iná
478,25
pohľadávka
iná
646,65
pohľadávka
iná
1 609,77
pohľadávka
iná
673,80
pohľadávka
iná
2 073,12
pohľadávka

záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo

záložné
právo
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo

318,46

oddelená podstata

318,46

oddelená podstata

318,46

oddelená podstata

339,90
339,90

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

339,90

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

339,90

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

171,50

oddelená podstata

284,67

oddelená podstata

297,78

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

311,04

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

312,22

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

312,22

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

69,80

oddelená podstata

3,35

oddelená podstata

826,80

oddelená podstata

478,25

oddelená podstata

646,65

oddelená podstata

1 609,77

oddelená podstata

673,80

oddelená podstata

481,72

53,12

iná
pohľadávka

9,96

iná
pohľadávka

28 500,00

podriadená
pohľadávka

1 163,57

iná
pohľadávka

záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo

prihlásené
ako
pohľadávka,
uznané
podriadená pohľadávka
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Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
48. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 466,93
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
49. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 3 549,22
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
50. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 711,54
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
51. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 5,94
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
52. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 899,45
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
53. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 095,76
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
54. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 573,11
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
55. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 582,15
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
56. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 89,31
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
57. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 712,12
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
58. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 2 578,18
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
59.
189,63
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín; prevedené na veriteľa:
60.
38,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
61.
114,28
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
62.
23,66
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
63.
125,75
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
64.
875,72
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
65.
22,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad

Konkurzy a reštrukturalizácie

1 466,93

iná
pohľadávka

3 549,22

iná
pohľadávka

711,54

iná
pohľadávka

5,94

iná
pohľadávka

899,45

iná
pohľadávka

1 095,76

iná
pohľadávka

573,11

iná
pohľadávka

582,15

iná
pohľadávka

89,31

iná
pohľadávka

1 712,12

iná
pohľadávka

2 578,18

iná
pohľadávka

189,63

iná
pohľadávka

38,60

iná
pohľadávka

114,28

iná
pohľadávka

23,66

iná
pohľadávka

125,75

iná
pohľadávka

875,72

iná
pohľadávka

22,60

iná
pohľadávka
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
828,05
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
232,24
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
1 266,61
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
244,97
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
602,23
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
20,11
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
106,61
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
140,21
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
251,90
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
99,88
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
98,28
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
92,44
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
31,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,

Konkurzy a reštrukturalizácie

828,05

iná
pohľadávka

232,24

iná
pohľadávka

1 266,61

iná
pohľadávka

244,97

iná
pohľadávka

602,23

iná
pohľadávka

20,11

iná
pohľadávka

106,61

iná
pohľadávka

140,21

iná
pohľadávka

251,90

iná
pohľadávka

99,88

iná
pohľadávka

98,28

iná
pohľadávka

92,44

iná
pohľadávka

31,32

iná
pohľadávka
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
81,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
81,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
81,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
22,57
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
24,99
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
100,11
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
66,38
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
11,04
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
5,82
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
47,92
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
25,92
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín; prevedené na veriteľa:
33,17
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
6,30
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81,32
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81,32
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81,32
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22,57

iná
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24,99
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100,11

iná
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66,38

iná
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Trenčín;
prevedené na veriteľa:
6,30
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
92.
15,17
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
93.
10,63
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
94.
22,42
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
95.
25,93
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
96.
24,89
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
97.
23,55
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
98.
8,53
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
99.
35,36
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
100.
9,62
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
101.
29,15
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
102.
28,03
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
103.
36,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
91.
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Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
104.
26,79
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
105.
23,86
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
106.
28,27
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
107.
18,73
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
108.
14,20
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
109.
3,13
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
110.
373,29
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
111.
108,11
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
112.
58,50
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
113.
71,40
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
114.
38,10
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
115.
16,90
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
116.
29,40
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
117.
43,71
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
118.
46,34
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
119.
132,77
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Krajský súd v
120. Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 663,87
Bratislava, IČO: 215759
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
121.
54,93
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
122.
747,56
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
123.
30,90
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
124.
39,98
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
125.
8,96
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
126.
9,96
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
127.
401,71
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
128.
1 059,25
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
129.
669,18
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
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Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
130.
816,07
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
131.
499,95
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
132.
562,50
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
133.
538,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
134.
581,40
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
135.
581,40
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
136.
274,21
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
137.
436,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
138.
436,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
139.
218,14
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
140.
218,14
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
141.
675,96
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
142.
116,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
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na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
143.
2 688,01
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
144.
557,42
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
145.
711,21
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
146.
496,18
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
147.
347,27
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
148.
112,85
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
149.
117,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
150.
129,72
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
151.
1 263,79
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
152.
344,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
153.
368,61
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
154.
312,62
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
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Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
374,07
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
156.
353,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
157.
186,91
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
158.
128,74
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
159.
365,86
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
160.
6 437,91
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
161.
762,60
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
162.
144,30
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
163.
166,10
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
164.
114,50
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
165.
101,23
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
166.
218,70
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
167.
175,40
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
155.
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Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
168.
349,80
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
169.
165,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
170.
178,78
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
171.
335,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
172.
334,60
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
173.
180,30
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
174.
368,60
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
175.
185,70
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
176.
183,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
177.
404,27
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
178.
151,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
179.
192,81
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
180.
176,89
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
181.
158,81
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
182.
198,95
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
183.
179,72
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
184.
177,41
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
185.
195,36
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
186.
174,81
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
187.
168,63
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
188.
177,90
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
189.
157,85
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
190.
334,23
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
191.
299,92
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
192.
148,32
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
193.
152,42
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193.

152,42
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
194.
136,07
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
195.
158,00
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
196.
160,00
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
197.
29,30
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
198.
364,78
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
199.
140,64
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
200.
228,24
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, Žellova 2, 829 24
Bratislava, IČO: 30796482, prevedená
201.
33,19
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
202.
816,74
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
203.
447,30
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
204.
230,30
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
205.
332,42
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
206.
200,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
207.
47,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
208.
47,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
209.
47,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
210.
1 076,31
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
211.
213,69
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
212.
435,29
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
213.
275,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
214.
153,25
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
215.
231,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
216.
78,25
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
217.
81,99
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
218.
73,88
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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iná
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73,88

iná
pohľadávka

Deň vydania: 31.03.2017
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
219.
70,03
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
220.
71,68
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
221.
129,02
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
222.
64,75
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
223.
11,88
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
224.
147,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
225. Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 1 136,00
Trenčín
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
226. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, 377,24
IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
227.
1 250,54
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
228.
1 410,87
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
229. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, 228,10
IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
230.
2 006,39
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
231.
377,24
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
232.
228,10
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
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Sociálna poisťovňa so sídlom v
233. Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363 1 301,00
Bratislava, IČO: 30807484
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
234
304,32
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
235
271,23
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
236
293,73
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22
237
258,45
Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
238
180,50
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
239
65,39
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
240
131,85
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
241
65,92
22 Nitra, IČO: 36467430
Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova
242
450,98
17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408
PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova
243
8 029,15
74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576
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304,32

Zabezpečený veriteľ, Mesto Púchov, si prihlásil a bolo mu správcom zistené zabezpečenie k nehnuteľným veciam:
List vlastníctva č. 2667, k. ú. Horné Kočkovce, obec: Púchov, vo vlastníckom podiele 1/1, t.j. parcela č. 382/2 o
výmere 263 m2 zast. plochy a nádvoria, a dom-zmiešaný tovar so s. č. 234 na Ul. Vajanského na parcele č. 382/2.
Celková zabezpečená suma pohľadávky Mesta Púchov, ktorá bola správcom uznaná, predstavuje 5.719,98
EUR (slovom: päťtisíc sedemstodevätnásť a 98/100 Eur). Ide o pohľadávky zapísané v Zozname pohľadávok
pod poradovými číslami 21, 22, 23, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42.
Oddelená podstata, a to spoločne s ďalšími súpisovými zložkami, patriacimi do všeobecnej podstaty, bola
speňažená v dobrovoľnej dražbe, ktorú realizoval správca ako osoba oprávnená podľa ustanovenia § 92 ods. 1,
písm. d), v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZoKR k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.
z. o dobrovoľných dražbách o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení neskorších predpisov. Dobrovoľná dražba sa konala
na Notárskom úrade JUDr. Denisa Adamkovičová, notárka, Brnianska 1J, 911 0 Trenčín, dňa 01.02.2017, s časom
otvorenia o 10,00 hod., oznámenie o konaní ktorej bolo zverejnené v Notárskom centrálnom registri dražieb pod
spis. značkou NCRdr: 7920/2016. Išlo o spoločnú dražbu nehnuteľností a hnuteľných vecí Úpadcu, pričom cena
dosiahnutá vydražením predstavuje sumu 50.000,- EUR.
Výťažok zo speňaženia bol podľa súpisovej hodnoty jednotlivých súpisových zložiek prepočítaný, keďže podľa
ustanovenia § 91 ods. 4 ZoKR, ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky
nie je možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise. Na oddelenú podstatu tak z výťažku pripadla
suma 44.964,22 EUR (slovom: štyridsaťštyritisíc deväťstošesťdesiatštyri a 22/100 Eur).
V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 a § 97 ZoKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti oddelenej
podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku č. 38/2017 dňa 23.2.2017.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, záujem o nahliadnutie prejavila Slovenská konsolidačná, a.s., nikto
z oprávnených osôb v zákonnej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávok proti oddelenej podstate.
Podľa ustanovenia § 97 a § 101 ZoKR správca pripravil rozvrh oddelenej podstaty, ktorý pred jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku doručil Mestu Púchov.
2. Rozvrhová časť
Majetok tvoriaci oddelenú podstatu veriteľa Mesto Púchov, čo do zabezpečenej sumy 5.719,98 EUR (slovom:
päťtisíc sedemstodevätnásť a 98/100 Eur), predstavovali nehnuteľnosti v celkovej speňaženej výške výťažku
v sume 44.964,22 EUR (slovom: štyridsaťštyritisíc deväťstošesťdesiatštyri a 22/100 Eur).
Pohľadávky proti oddelenej podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, sú nasledovné:
veriteľ

pohľadávky

dátum

právny dôvod

celá/priradená
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veriteľ
pohľadávky
právny dôvod
proti podstate

dátum
splatnosti

celá/priradená
suma

Mesto Púchov

daň z nehnuteľností za 2013

6.6.2013

481,72 €

Mesto Púchov

daň za komunálne odpady a DSO za 2013

4.4.2013

860,38 €

Mesto Púchov

daň z nehnuteľností za 2014

14.11.2014

481,71 €

Mesto Púchov

daň z nehnuteľností za 2015

30.7.2015

481,71 €

Mesto Púchov

daň z nehnuteľností za 2016

14.3.2016

481,71 €

Ing. Peter Markovič, znalec,
Štefánikov 149/37-5, 019 01 odmena za znalecký posudok č. 5/2016 k hodnote nehnuteľností úpadcu 18.6.2016
300,00 €
Považská Bystrica
súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb.
splatný v deň rozvrhu
o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z
Okresný súd Trenčín
výťažku, z ktorého sa 89,50 €
výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
vypočítal
podstaty, najviac 3 319 eur)
splatný v deň rozvrhu
Mgr.
Xénia
Hofierková,
odmena správcu vypočítaná podľa vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. * výťažku, z ktorého sa 4 139,41 €
správca
vypočítal
pred
zverejnením
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty zabezpečenému
návrhu
rozvrhu 2,00 €
správca
veriteľovi
výťažku v OV
spolu

7 318,14 €

*
Odmena správcu bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z., v zmysle ktorej 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 takto: a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16 %, b) zo
sumy výťažku nad 33,19 eura 15 %, c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14 %, d) zo sumy výťažku
nad
3 319,39 eura 13 %, e) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12%. Ku každej súpisovej zložke
majetku bola odmena vypočítaná zvlášť, pričom od výťažku boli najprv odrátané pohľadávky proti oddelenej
podstate.
Ďalej, podľa ustanovenia § 87 ods. 5 ZoKR, druhá veta, ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s
inou podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty
majetku, s ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa
vychádza z výťažku získaného speňažením majetku.
Spoločné pohľadávky proti všeobecnej a oddelenej podstate boli nasledovné:
veriteľ
proti podstate

pohľadávky

Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,

Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková, zaslanie odpovede na výzvu Správy katastra Púchov na doplnenie chýbajúcich
10.10.2012 1,30 €
údajov
Hofierková, notárske overenie uznesenia o vyhlásení konkurzu za účelom zápisu obmedz.
10.10.2012 9,58 €
Poznámky do katastra nehnuteľností
Hofierková,
zaslanie opätovnej žiadosti o poskytnutie súčinnosti Správa katastra Púchov
10.10.2012 1,30 €

Xénia
Xénia

dátum
celá/priradená
splatnosti suma

právny dôvod

zaslanie žiadostí o poskytnutie súčinnosti - úpadca, DÚ TN KM Púchov, Sociálna
poisťovňa Púchov, Správa katastra Púchov, CDCP SR, a.s., ODI, OS PX, ÚPV 1.10.2012 10,40 €
SR
zaslanie žiadosti o súčinnosť - doplnenie CDCP SR, a.s.

10.10.2012 1,30 €

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková, zaslanie žiadosti o vydanie majetku podliehajúceho konkurzu spol. RONA, a.s.
15.10.2012 1,30 €
Lednicke Rovne
Hofierková, zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Úrad pre dohľad nad zdravotnou
18.10.2012 1,30 €
starostlivosťou BA
Hofierková,
zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Mesto Púchov
18.10.2012 1,30 €

Xénia
Xénia
Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi SR - Krajský súd BA

12.10.2012 1,30 €

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Sociálna poisťovňa

22.10.2012 1,30 €

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

22.10.2012 1,30 €

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.

22.10.2012 1,30 €

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi SR - DÚ TN

29.10.2012 1,30 €
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Xénia
Xénia
Xénia
Xénia
Xénia

Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca

Xénia
Xénia
Xénia

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

Hofierková, zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Považská vodárenská spoločnosť,
29.10.2012 1,30 €
a.s.
Hofierková, zaslanie daňového priznania k DPH za 3. kvartál 2012 - Daňový úrad TN - KM
8.11.2012 1,30 €
Púchov
Hofierková, zaslanie potvrdení o zápise do ZP veriteľom Rosinová, Faktorová,
13.11.2012 8,20 €
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Kubík
Hofierková, cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - stretnutie s úpadcom na účely spísania
20.11.2012 25,75 €
majetku úpadcu
Hofierková,
nákup PHM za účelom odvezenia motorového vozidla úpadcu
20.11.2012 4,00 €
Hofierková, zaslanie výzvy na uvedenie dôvodov a predloženie dôkazov Heineken Slovensko,
4.12.2012 1,30 €
a.s. Hubanovo
Hofierková, zaslanie žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z
11.12.2012 1,30 €
príjmu - DÚ TN - KM Púchov
zaslanie oznámení o popretí pohľadávok veriteľom Faktorová, HOME CREDIT
Hofierková,
SLOVAKIA a.s., JUKATR, s.r.o., POHOTOVOSŤ, s.r.o., Helena Rosinová, 14.12.2012 7,80 €
Sociálna poisťovňa
Hofierková,
zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi Mesto Púchov
14.12.2012 1,30 €
Hofierková, zaslanie žiadostí o vydanie majetku podliehajúceho konkurzu Všeobecnej
14.12.2012 2,80 €
zdravotnej poisťovni, a.s.
Hofierková,
zaslanie oznámenia o uznaní popretých pohľadávok veriteľovi Mesto Púchov
9.1.2013 1,40 €

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková, zaslanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za 2012 na DÚ TN, KM
30.1.2013 1,40 €
Púchov
Hofierková, zaslanie daňového priznania k dani z príjmu do vyhlásenia konkurzu na DÚ TN,
2.4.2013 1,40 €
KM Púchov
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
9.4.2013 1,40 €

Xénia
Xénia
Xénia

paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov

16.1.2013 663,88 €

Hofierková, zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa,
18.4.2013 1,40 €
a.s.

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2013 2,10 €

Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie odpovede na výzvu Sociálnej poisťovne na doručenie podkladov
3.5.2013 1,55 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi Všeobecná zdravotná
23.5.2013 1,40 €
správca
poisťovňa, a.s.
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa,
5.6.2013 1,40 €
správca
a.s.
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie oznámenia o dodatočnom uznaní popretých pohľadávok veriteľovi
10.6.2013 1,40 €
správca
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie žiadosti o doručenie dodatočných dokladov p. Vraníková, záujemca o
10.6.2013 1,40 €
správca
nájom priestorov
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
9.7.2013 1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
vrátenie zásielky úpadcovi
23.8.2013 1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
3.10.2013 1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie úplného znenia ZP na OS TN
5.11.2013 1,40 €
správca
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s., postúpené na nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2012
11.12.2013 29,56 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2013 2,10 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2013 2,10 €

zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

7.1.2014

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2014 2,10 €

bankové poplatky za vedenie účtu

28.2.2014 2,10 €

zaslanie žiadosti o súčinnosť Sociálna poisťovňa Púchov

27.3.2014 1,70 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.3.2014 2,10 €

zaslanie správy o činnosti správcu OS TN

2.4.2014

1,40 €

zaslanie úplného znenia ZP na OS TN

2.4.2014

1,40 €

zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti Pokora, n.o. Trnava

8.4.2014

1,40 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2014 2,10 €

Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,

VÚB, a.s.
VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca
VÚB, a.s.

Hofierková,
Hofierková,
Hofierková,

1,40 €
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VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2014 2,10 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.6.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.7.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.9.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.10.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

28.2.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.3.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.6.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.7.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.9.2015 4,00 €

Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková, zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti ATENA - PERSONAL CONSULTING
15.10.2015 1,40 €
s.r.o.
Hofierková,
zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti Sociálna poisťovňa Púchov
15.10.2015 1,40 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.10.2015 4,00 €

zaslanie výzvy na vydanie majetku - JUDr. Šteinerová Eva, exekútorka

2.11.2015 1,40 €

zaslanie výzvy na vydanie majetku - JUDr. Jozef Martišík, exekútor

2.11.2015 1,40 €

zaslanie výzvy na vydanie majetku - JUDr.Vladimír Polák, exekútor

2.11.2015 1,40 €

zaslanie výzvy na vydanie majetku - Sociálna poisťovňa

9.11.2015 1,40 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2015 4,00 €

zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu

14.12.2015 1,55 €

zaslanie ponuky na odpredaj pozemkov Urbár - PS Dolné Kočkovce

17.12.2015 1,40 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2016 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

29.2.2016 4,00 €

zaslanie správy Okresné riaditeľstvo PZ Považská Bystrica - na žiadosť

10.3.2016 1,55 €

zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu Mesto Púchov

17.3.2016 1,55 €

zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu Slovenská konsolidačná a.s.

17.3.2016 1,55 €

zaslanie správy o činnosti správcu Slovenská konsolidačná, a.s.

17.3.2016 1,40 €

Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,
Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca

Xénia
Xénia
Xénia
Xénia

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

bankové poplatky za vedenie účtu

31.3.2016 4,00 €

Hofierková, zaslanie objednávky znalcovi na vypracovanie znaleckého posudku
nehnuteľnostiam na účely dobrovoľnej dražby
Hofierková,
zaslanie ponuky na odpredaj pozemkov urbár, orná pôda a iné p. Rosinovej

k

19.4.2016 1,40 €
19.4.2016 1,55 €

Hofierková, zaslanie žiadosti o súčinnosť VOLKSWAGEN Finančné služby s.r.o. - auto
19.4.2016 1,40 €
úpadcu, žiadosť o zaslanie listinných dôkazov
Hofierková,
zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Slovenska konsolidačná, a.s. - auto, šperky
29.4.2016 1,40 €
bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2016 4,00 €

Hofierková, zaslanie znaleckého posudku k nehnuteľnostiam úpadcu zástupcovi veriteľov 20.5.2016 1,55 €
Slovenska konsolidačná, a.s.
Hofierková, zaslanie znaleckého posudku k nehnuteľnostiam úpadcu zabezpečenému
20.5.2016 1,55 €
veriteľovi Mesto Púchov

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2016 4,00 €

Mesto Trenčín

overenie pravosti podpisu správcu ako navrhovateľa dražby na oznámení o DD 3x 8.6.2016

4,50 €
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Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,

Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, DU TN - KM
Púchov, OÚ Púchov - katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o publikovanie
oznámenia o DD na úradnej tabuli Mestu Púchov, zaslanie odpovede na ponuku 8.6.2016
p. Brehovský, zaslanie uplatnenia predkupného práva Urbár - Pozemkové
spoločenstvo Dolné Kočkovce
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

10,55 €

10.6.2016 1,40 €

Hofierková, zaslanie žiadosti o udelenie súhlasu s predajom automobilu - oznámenie výsledku
27.6.2016 1,55 €
VPK - Slovenská konsolidačná, a.s.

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.6.2016 4,00 €

Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi PENAM SLOVAKIA a.s.
12.7.2016
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková, cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - označenie nehnuteľnosti za účelom
20.7.2016
správca
vykonania DD
Mesto Púchov, Štefánikova overenie pravosti podpisu správcu na plnej moci na zastupovanie pri registrácii
821/21, 020 01 Púchov, IČO: zmeny vlastníka a držiteľa vozidla, overenie uznesenia o vyhlásení konkurzu pre 20.7.2016
200317748
účely ODI
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie žiadosti o súčinnosť VOLKSWAGEN Finančné služby s.r.o. - auto
22.7.2016
správca
úpadcu, žiadosť o zaslanie listinných dôkazov
MEDIAL
Púchov,
s.r.o.
Námestie
slobody
1400
inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe
12.8.2016
020
01
Púchov
IČO: 36330272
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

23,87 €
10,50 €
1,40 €
48,00 €

31.7.2016 4,00 €

Notársky úrad JUDr. Denisa
Adamkovičová, Brnianska 1J,
odmena za notárske úkony - 1 kolo DD
4.8.2016
911
05
Trenčín,
IČO:
42148278
poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, DU TN - KM
Mgr.
Xénia
Hofierková,
Púchov, OÚ Púchov - katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o ZP SK a.s. a Mesto 4.8.2016
správca
Púchov
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti o súčinnosť zamestnávateľ úpadcu
16.8.2016
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti o súčinnosť exekútor JUDr. Kabáč
26.8.2016
správca
VÚB, a.s.

1,40 €

223,20 €

9,20 €
1,40 €
1,40 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2016 4,00 €

zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

5.9.2016

1,40 €

Mesto Trenčín

overenie pravosti podpisu správcu ako navrhovateľa dražby na oznámení o DD 3x 6.9.2016

4,50 €

Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková, poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, OÚ Púchov 6.9.2016
katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o zverejnenie oznámenia o DD Mesto Púchov
Hofierková,
zaslanie oznámenia o DD DÚ TN - KM Púchov
8.9.2016

Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

6,20 €
1,40 €

30.9.2016 4,00 €

Mgr.
Xénia
Hofierková, cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - označenie nehnuteľnosti za účelom
3.10.2016 24,04 €
správca
vykonania DD
MEDIAL
Púchov,
s.r.o.
Námestie
slobody
1400
inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe - 2. kolo
17.10.2016 48,00 €
020
01
Púchov
IČO: 36330272
Notársky úrad JUDr. Denisa
Adamkovičová, Brnianska 1J,
odmena za notárske úkony - 2. kolo DD
18.10.2016 222,00 €
911
05
Trenčín,
IČO:
42148278
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 2. kola DD DÚ TN - KM Púchov
18.10.2016 1,55 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 2. kola DD Mesto Púchov
18.10.2016 1,55 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 2. kola DD úpadca
18.10.2016 1,55 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 2. kola DD Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor
18.10.2016 1,90 €
správca
VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,
Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mesto Trenčín

Hofierková,

bankové poplatky za vedenie účtu

31.10.2016 4,00 €

zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Slovenska konsolidačná, a.s. - 3. kolo DD

9.11.2016 1,55 €

zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Mesto Púchov - 3. kolo DD

9.11.2016 1,55 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2016 4,00 €

zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

2.12.2016 1,55 €

overenie pravosti podpisu správcu ako navrhovateľa dražby na oznámení o DD 3x 7.12.2016 4,50 €
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Mgr.
Xénia
Hofierková, poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, OÚ Púchov 7.12.2016 8,50 €
správca
katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o zverejnenie oznámenia o DD Mesto Púchov
RA - VA, s.r.o., J. Kráľa
1270/83, 020 01 Púchov, IČO: inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe - 2. kolo
3.1.2017 21,60 €
48303585
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2016 4,00 €

MEDIAL
Púchov,
s.r.o.
Námestie
slobody
1400
inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe - 3. kolo
13.1.2014 48,00 €
020
01
Púchov
IČO: 36330272
Mgr.
Xénia
Hofierková, cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - označenie nehnuteľnosti za účelom
16.1.2017 24,43 €
správca
vykonania DD
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2017 4,00 €

Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 3. kola DD DÚ TN - KM Púchov
2.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 3. kola DD Mesto Púchov
2.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 3. kola DD úpadca
2.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 3. kola Slovenská konsolidačná, a.s.
2.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Slovenská konsolidačná, a.s. - lesné pozemky
3.2.2017
správca
urbár
Notársky úrad JUDr. Denisa
Adamkovičová, Brnianska 1J,
odmena za notárske úkony - 3. kolo DD
20.2.2017
911
05
Trenčín,
IČO:
42148278
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie žiadosti o súhlas s vylúčením majetku zo súpisu - Slovenská
7.2.2017
správca
konsolidačná, a.s.
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie návrhu na vykonanie záznamu Okresnému úradu Púchov, katastrálny
14.2.2017
správca
odbor
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie dokumentácie vydražiteľovi
14.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi 20.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie daňového priznania k dani z nehnutenostiam v dôsledku vydraženia 21.2.2017
správca
Mesto Púchov
Spolu

1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,90 €
553,68 €
1,70 €
1,90 €
2,60 €
24,76 €
1,90 €
2 340,25 €

Tieto pohľadávky boli rozpočítané na všeobecnú podstatu a oddelenú podstatu v pomere podľa sumy výťažku
týchto podstát, a teda v pomere 44964,22 ku 8886,18. Na všeobecnú podstatu tak pripadla suma 386,18 EUR a na
oddelenú podstatu suma 1 954,07 EUR.
Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia
zoznamu
pohľadávok
proti
podstate
a zámeru
zostaviť
rozvrh
výťažku
oddelenej
podstaty
doručené žiadne námietky.
Z celkového výťažku z oddelenej podstaty v sume 44.964,22 EUR majú byť uspokojené pohľadávky proti
oddelenej podstate vo výške 7.318,14 EUR a pomerná časť pohľadávok voči všeobecnej a oddelenej
podstate v sume 1.954,07 EUR, čo je celkovo suma 9.272,21 EUR.
Čistý výťažok z oddelenej podstaty tak predstavuje sumu 35.692,01 EUR.
Miera uspokojenia zabezpečeného veriteľa Mesto Púchov teda predstavuje sumu 5.719,98 EUR (100%).
Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov sa do všeobecnej podstaty presúva čistý zostávajúci výťažok
z oddelenej podstaty v sume 29.972,03 EUR.
Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám. Správca predkladá zabezpečenému veriteľovi návrh rovzrhu oddelenej podstaty Úpadcu a určuje
na jeho schválenie lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
Zároveň týmto vyzývam Mesto Púchov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca, Mierové námestie
37, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com, oznámilo číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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37, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com, oznámilo číslo
bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý budú v prípade schválenia rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky.
V Trenčíne, dňa 28.3.2017

______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu Jana Chanová „v konkurze“

K007205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R 8/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R 8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, ako správca úpadcu, ELTECO, a.s. „v
konkurze“, Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm.
b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje
veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní, vedenom pod sp. zn. 4R 8/2016 nasledovne:

·
·

č. ú.: SK76 7500 0000 0040 2441 8389 - účet je vedený v ČSOB, a.s., pobočka Banská Bystrica,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Robert Antal
správca

K007206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REHA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 607 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2015 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
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Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 600,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 183

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 24 000,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 184

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 2 400,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 185

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 1 000,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 186

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 4 980,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 187

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
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Suma prihlásenej pohľadávky: 4 980,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 188

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 4 464,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 189

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 4 860,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 190

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 4 950,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 191

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 4 800,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 192

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 4 980,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 193
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Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 4 944,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 194

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 28 980,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 195

Veriteľ: Pavol Harcek „v konkurze“, Radoľa 337, 023 36 Radoľa, IČO 10844023
Suma prihlásenej pohľadávky: 4 980,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 27.07.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 196

Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
Suma prihlásenej pohľadávky: 30,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 23.08.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 197

Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
Suma prihlásenej pohľadávky: 60,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 23.08.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 198

Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
Suma prihlásenej pohľadávky: 6,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 23.08.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 199
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Veriteľ: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 811 01 Bratislava, IČO 36062235
Suma prihlásenej pohľadávky: 268,77 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 09.12.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 200

Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
Suma prihlásenej pohľadávky: 60,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 09.01.2017
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 201

K007207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAMIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Metodova 61, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 480 354
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/60/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/60/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO Ulica

Slovenská republika – Daňový úrad Nitra

-

číslo Obec PSČ

Damborského

5

Nitra

949 01

Prihlásená suma – Celková suma
480,- EUR

SKP, k.s. správca úpadcu BRAMIL, s.r.o.

K007208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Semaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá Hora 39, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1964
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Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO

Ulica

Slovenská konsolidačná, a.s.

814 99

Cintorínska

číslo Obec
21

Bratislava

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

814 99

66,38,- EUR

SKP, k.s. správca úpadcu Ing. Ján Semaňák

K007209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Adamus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Bernoláka 31, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K19/2015 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3 K 19/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Vladimír ADAMUS v konkurze, v súlade so záväzným pokynom zástupcu
veriteľov , ako príslušným orgánom vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.82/2016 dňa 29.4.2016.

2. Na podávanie ponúk je určená lehota 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť v súlade s podmienkami doručená správcovi na adresu: BMK
KONKURZ k.s., správca , Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť,
dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Identifikačné údaje záujemcu
2. navrhovanú odplatu, resp. kúpnu cenu
3. záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby vlastnoručne podpísaná, v prípade právnickej osoby
podpísaná štatutárnym orgánom, spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra.
V prípade podpisu splnomocnenou osobou, plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
alebo jeho úradne overenou kópiou, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky

3.Ponúkaná kúpna cena hnuteľného majetku nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a odpredá hnuteľný majetok za najvyššiu ponúknutú odplatu
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4. Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 10 dní od skončenia lehoty na
podávanie záväzných ponúk tak, že vyberie záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu odplatu, resp. kúpnu cenu a do 5 dní
ho vyzve, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy uzatvoril so správcom kúpnu zmluvu.
V prípade rovnosti najvyšších ponúk, správca týchto záujemcov vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili a aby
svoje nové záväzné ponuky doručili do kancelárie správcu v lehote 10 dní od výzvy.
Bližšie informácie možno získať na tel. čísle 0903 502745, e-mail:bmkkonkurz@gmail.com, alebo na adrese
správcu: BMK KONKURZ k.s., A.Kmeťa 19, 010 01 Žilina.

K007210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 103, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1959
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/17/2016 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/17/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Zoltán Lukáč, 1.mája 103, Liptovský Mikuláš , zvoláva opakovanú schôdzu veriteľov na deň
21.4.2017 o 9:00 v priestoroch správcu BMK Konkurz,k.s.
Program schôdze:
Otvorenie
Voľba zástupcu veriteľov
Správa o stave konkurzného konania
Rôzne a záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia predložia plnú
moc,prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K007211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ST OMEGA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 791
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s., správca S1755, so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov,
správca úpadcu ST OMEGA, s.r.o. so sídlom Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 317 02 791 v
súlade s ustanovením § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 31.03.2017

súlade s ustanovením § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis oddelenej majetkovej podstaty veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. nasledovne:

Číslo

Hlavná
kategória

Názov

Súpisová
hodnota Množstvo Stav
(EUR)

Tretia
osoba

Spoluvlastnícky Číslo
Detaily
podiel úpadcu LV

Zabezpečenie 1
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
21:01
Poradie sa riadi: Deň a čas
registrácie

Na
150 nehnuteľnosti Kravín - 190000,00 1
Gondovo

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Záložné právo bolo zriadené
Číslo parcely
Zmluvou o zriadení záložného
na ktorej
práva k nehnuteľnosti č.
stavba stojí:
000059B/CORP/10/151 zo dňa
1038/7
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Termín dražby:
povolením vkladu Správy katastra
Adresa spolu s
Levice, ktorý nadobudol právne
orientačným
účinky dňa 02.02.2011 pod V
číslom:
15/11.
Číslo LV: 156
Katastrálne
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
územie:
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
156 Gondovo
kontokorentnom úvere
Vchod:
č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
Súpisné číslo:
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
Obec: Nová
dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
Dedina
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Ulica:
dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Štát: SVK
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
Podiel na
veriteľ poskytol úpadcovi úver
pozemku:
ako úverový limit vo výške
Druh
1.300.000,00 EUR s konečným
nehnuteľnosti:
dňom splatnosti 30.6.2013.
PSČ:
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
bol úverový limit dohodnutý na
1.400.000,00 EUR, avšak z
dôvodu nesplnenia podmienky
čerpania zostal v platnosti
úverový limit v zmysle dodatku č.
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 09.11.2012
Deň a čas registrácie: 09.11.2012
21:05
Poradie sa riadi: Deň a čas
registrácie

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Záložné právo bolo zriadené
Číslo parcely
Zmluvou o zriadení záložného
na ktorej
práva k nehnuteľnosti č.
stavba stojí:
000059F/CORP/10/151 zo dňa
1038/30
17.8.2012 v znení dodatku č. 1 zo
Termín dražby:
dňa 5.11.2012. Záložné právo
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Kravín
151 nehnuteľnosti pre 194
ks HD

Parcela
924/1 152 nehnuteľnosti
ST
SIRIUS
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390000,00 1

7111,00

1

Deň vydania: 31.03.2017

Termín dražby:
dňa 5.11.2012. Záložné právo
Adresa spolu s
vzniklo povolením vkladu Správy
orientačným
katastra Levice, ktorý nadobudol
číslom:
právne účinky dňa 9.11.2012 pod
Číslo LV: 156
V 3446/12.
Katastrálne
územie:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Gondovo
156
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
Vchod:
kontokorentnom úvere
Súpisné číslo:
č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
629
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
Obec: Nová
dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
Dedina
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Ulica:
dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Štát: SVK
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
Podiel na
veriteľ poskytol úpadcovi úver
pozemku:
ako úverový limit vo výške
Druh
1.300.000,00 EUR s konečným
nehnuteľnosti:
dňom splatnosti 30.6.2013.
PSČ:
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
bol úverový limit dohodnutý na
1.400.000,00 EUR, avšak z
dôvodu nesplnenia podmienky
čerpania zostal v platnosti
úverový limit v zmysle dodatku č.
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
21:03
Poradie sa riadi: Deň a čas
registrácie

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Záložné právo bolo zriadené
Termín dražby: Zmluvou o zriadení záložného
Číslo LV: 6930 práva k nehnuteľnosti č.
Číslo parcely: 000059B/CORP/10/151 zo dňa
924/1
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Katastrálne
povolením vkladu Správy katastra
územie: Stará Levice, ktorý nadobudol právne
Ľubovňa
účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
Druh
pozemku:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Zastavané
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
6930 plochy a
kontokorentnom úvere
nádvoria
č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
Výmera: 185 3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
Obec: Stará dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
Ľubovňa
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Štát: SVK
dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Podiel na
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
pozemku:
veriteľ poskytol úpadcovi úver
Druh
ako úverový limit vo výške
nehnuteľnosti: 1.300.000,00 EUR s konečným
PSČ:
dňom splatnosti 30.6.2013.
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
bol úverový limit dohodnutý na
1.400.000,00 EUR, avšak z
dôvodu nesplnenia podmienky
čerpania zostal v platnosti
úverový limit v zmysle dodatku č.
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa
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Deň vydania: 31.03.2017
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
21:03
Poradie sa riadi: Deň a čas
registrácie

Parcela
924/4 153 nehnuteľnosti
ST
SIRIUS

Parcela
924/7 -

62235,00 1

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Záložné právo bolo zriadené
Termín dražby: Zmluvou o zriadení záložného
Číslo LV: 6930 práva k nehnuteľnosti č.
Číslo parcely: 000059B/CORP/10/151 zo dňa
924/4
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Katastrálne
povolením vkladu Správy katastra
územie: Stará Levice, ktorý nadobudol právne
Ľubovňa
účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
Druh
pozemku:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Zastavané
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
6930 plochy a
kontokorentnom úvere
nádvoria
č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
Výmera: 1619 3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
Obec: Stará dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
Ľubovňa
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Štát: SVK
dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Podiel na
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
pozemku:
veriteľ poskytol úpadcovi úver
Druh
ako úverový limit vo výške
nehnuteľnosti: 1.300.000,00 EUR s konečným
PSČ:
dňom splatnosti 30.6.2013.
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
bol úverový limit dohodnutý na
1.400.000,00 EUR, avšak z
dôvodu nesplnenia podmienky
čerpania zostal v platnosti
úverový limit v zmysle dodatku č.
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
21:03
Poradie sa riadi: Deň a čas
registrácie

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa

Právny dôvod vzniku
zabezpečovacieho práva:
Záložné právo bolo zriadené
Termín dražby: Zmluvou o zriadení záložného
Číslo LV: 6930 práva k nehnuteľnosti č.
Číslo parcely: 000059B/CORP/10/151 zo dňa
924/7
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Katastrálne
povolením vkladu Správy katastra
územie: Stará Levice, ktorý nadobudol právne
Ľubovňa
účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
Druh
pozemku:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Zastavané
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o

ST
SIRIUS,
spol. s
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924/7 ST
SIRIUS

155 nehnuteľnosti Byt č. 5

1960,00
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1

39309,00 1

Zisťovanie

Zastavané
6930 plochy a
nádvoria
Výmera: 51
Obec: Stará
Ľubovňa
Štát: SVK
Podiel na
pozemku:
Druh
nehnuteľnosti:
PSČ:

spol. s
r.o.,
Stará
Ľubovňa

Deň vydania: 31.03.2017
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
kontokorentnom úvere
č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
veriteľ poskytol úpadcovi úver
ako úverový limit vo výške
1.300.000,00 EUR s konečným
dňom splatnosti 30.6.2013.
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
bol úverový limit dohodnutý na
1.400.000,00 EUR, avšak z
dôvodu nesplnenia podmienky
čerpania zostal v platnosti
úverový limit v zmysle dodatku č.
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
21:03
Poradie sa riadi: Deň a čas
registrácie

Číslo parcely
na ktorej
stavba stojí:
924/1
Termín dražby: Právny dôvod vzniku
Adresa spolu s zabezpečovacieho práva:
orientačným Záložné právo bolo zriadené
číslom:
Zmluvou o zriadení záložného
Okružná 1,
práva k nehnuteľnosti č.
064 01 Stará 000059B/CORP/10/151 zo dňa
Ľubovňa
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Číslo bytu: 5 povolením vkladu Správy katastra
Číslo LV: 6930 Levice, ktorý nadobudol právne
Katastrálne
účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
územie: Stará
Ľubovňa
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Poschodie: 1 Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
6930 Vchod: 1
kontokorentnom úvere
Súpisné číslo: č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
834
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
Obec: Stará dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
Ľubovňa
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Ulica: Okružná dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Štát: SVK
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
Podiel na
veriteľ poskytol úpadcovi úver
spoločných
ako úverový limit vo výške
častiach a
1.300.000,00 EUR s konečným
zariadeniach: dňom splatnosti 30.6.2013.
7826/51380
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
Podiel na
bol úverový limit dohodnutý na
pozemku:
1.400.000,00 EUR, avšak z
7826/51380
dôvodu nesplnenia podmienky
Druh
čerpania zostal v platnosti
nehnuteľnosti: úverový limit v zmysle dodatku č.
PSČ:
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa
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Deň vydania: 31.03.2017
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
21:03
Poradie sa riadi: Deň a čas
registrácie

156 nehnuteľnosti Byt č. 6

157 nehnuteľnosti Byt č. 3

37626,00 1

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa

39316,00 1

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa

Právny dôvod vzniku
Číslo parcely zabezpečovacieho práva:
na ktorej
Záložné právo bolo zriadené
stavba stojí: Zmluvou o zriadení záložného
924/1
práva k nehnuteľnosti č.
Číslo bytu: 6 000059B/CORP/10/151 zo dňa
Číslo LV: 6930 3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Poschodie: 1 povolením vkladu Správy katastra
Vchod: 1
Levice, ktorý nadobudol právne
Súpisné číslo: účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
834
Obec: Stará Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Ľubovňa
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
6930 Ulica: Okružná kontokorentnom úvere
Štát: SVK
č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
Podiel na
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
spoločných
dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
častiach a
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
zariadeniach: dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
8169/51380
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
Podiel na
veriteľ poskytol úpadcovi úver
pozemku:
ako úverový limit vo výške
8169/51380
1.300.000,00 EUR s konečným
Druh
dňom splatnosti 30.6.2013.
nehnuteľnosti: (Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
PSČ:
bol úverový limit dohodnutý na
1.400.000,00 EUR, avšak z
dôvodu nesplnenia podmienky
čerpania zostal v platnosti
úverový limit v zmysle dodatku č.
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
Číslo parcely 21:03
na ktorej
Poradie sa riadi: Deň a čas
stavba stojí: registrácie
924/1
Termín dražby: Právny dôvod vzniku
Adresa spolu s zabezpečovacieho práva:
orientačným Záložné právo bolo zriadené
číslom:
Zmluvou o zriadení záložného
Okružná 1,
práva k nehnuteľnosti č.
064 01 Stará 000059B/CORP/10/151 zo dňa
Ľubovňa
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Číslo bytu: 3 povolením vkladu Správy katastra
Číslo LV: 6930 Levice, ktorý nadobudol právne
Katastrálne
účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
územie: Stará
Ľubovňa
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Poschodie: 2 Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
6930 Vchod: 1
kontokorentnom úvere
Súpisné číslo: č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
834
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
Obec: Stará dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
Ľubovňa
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Ulica: Okružná dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Štát: SVK
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
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Štát: SVK
Podiel na
spoločných
častiach a
zariadeniach:
7731/51380
Podiel na
pozemku:
7731/51380
Druh
nehnuteľnosti:
PSČ: 06401

158 nehnuteľnosti Byt č. 4

42334,00 1

Deň vydania: 31.03.2017
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
veriteľ poskytol úpadcovi úver
ako úverový limit vo výške
1.300.000,00 EUR s konečným
dňom splatnosti 30.6.2013.
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
bol úverový limit dohodnutý na
1.400.000,00 EUR, avšak z
dôvodu nesplnenia podmienky
čerpania zostal v platnosti
úverový limit v zmysle dodatku č.
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
21:03
Poradie sa riadi: Deň a čas
registrácie

Číslo parcely
na ktorej
stavba stojí:
924/1
Právny dôvod vzniku
Termín dražby:
zabezpečovacieho práva:
Adresa spolu s
Záložné právo bolo zriadené
orientačným
Zmluvou o zriadení záložného
číslom:
práva k nehnuteľnosti č.
Okružná 1,
000059B/CORP/10/151 zo dňa
064 01 Stará
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Ľubovňa
povolením vkladu Správy katastra
Číslo bytu: 4
Levice, ktorý nadobudol právne
Číslo LV: 6930
účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
Katastrálne
územie: Stará
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Ľubovňa
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
Poschodie: 2
6930
kontokorentnom úvere
Vchod: 1
č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
Súpisné číslo:
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
834
dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
Obec: Stará
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Ľubovňa
dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Ulica: Okružná
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
Štát: SVK
veriteľ poskytol úpadcovi úver
Podiel na
ako úverový limit vo výške
spoločných
1.300.000,00 EUR s konečným
častiach a
dňom splatnosti 30.6.2013.
zariadeniach:
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
8157/51380
bol úverový limit dohodnutý na
Podiel na
1.400.000,00 EUR, avšak z
pozemku:
dôvodu nesplnenia podmienky
Druh
čerpania zostal v platnosti
nehnuteľnosti:
úverový limit v zmysle dodatku č.
PSČ: 06401
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
Číslo parcely 21:03
na ktorej
Poradie sa riadi: Deň a čas
stavba stojí: registrácie

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa
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159 nehnuteľnosti Byt č. 1

160 nehnuteľnosti Byt č. 2
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42180,00 1

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa

41324,00 1

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa

Deň vydania: 31.03.2017

stavba stojí: registrácie
924/1
Termín dražby: Právny dôvod vzniku
Adresa spolu s zabezpečovacieho práva:
orientačným Záložné právo bolo zriadené
číslom:
Zmluvou o zriadení záložného
Okružná 1,
práva k nehnuteľnosti č.
064 01 Stará 000059B/CORP/10/151 zo dňa
Ľubovňa
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Číslo bytu: 1 povolením vkladu Správy katastra
Číslo LV: 6930 Levice, ktorý nadobudol právne
Katastrálne
účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
územie: Stará
Ľubovňa
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Poschodie: 3 Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
6930 Vchod: 1
kontokorentnom úvere
Súpisné číslo: č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
834
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
Obec: Stará dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
Ľubovňa
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Ulica: Okružná dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Štát: SVK
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
Podiel na
veriteľ poskytol úpadcovi úver
spoločných
ako úverový limit vo výške
častiach a
1.300.000,00 EUR s konečným
zariadeniach: dňom splatnosti 30.6.2013.
8277/51380
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
Podiel na
bol úverový limit dohodnutý na
pozemku:
1.400.000,00 EUR, avšak z
8277/51380
dôvodu nesplnenia podmienky
Druh
čerpania zostal v platnosti
nehnuteľnosti: úverový limit v zmysle dodatku č.
PSČ: 06401 3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné právo
Zabezpečená suma:
1 388 021,25 €
Deň vzniku: 02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
Číslo parcely 21:03
na ktorej
Poradie sa riadi: Deň a čas
stavba stojí: registrácie
924/1
Termín dražby: Právny dôvod vzniku
Adresa spolu s zabezpečovacieho práva:
orientačným Záložné právo bolo zriadené
číslom:
Zmluvou o zriadení záložného
Okružná 1,
práva k nehnuteľnosti č.
064 01 Stará 000059B/CORP/10/151 zo dňa
ľubovňa
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
Číslo bytu: 2 povolením vkladu Správy katastra
Číslo LV: 6930 Levice, ktorý nadobudol právne
Katastrálne
účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
územie: Stará
Ľubovňa
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Poschodie: 3 Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
6930 Vchod:
kontokorentnom úvere
Súpisné číslo: č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
834
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
Obec: Stará dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
Ľubovňa
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Ulica: Okružná dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Štát: SVK
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
Podiel na
veriteľ poskytol úpadcovi úver
spoločných
ako úverový limit vo výške
častiach a
1.300.000,00 EUR s konečným
zariadeniach: dňom splatnosti 30.6.2013.
7936/51380
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
Podiel na
bol úverový limit dohodnutý na
pozemku:
1.400.000,00 EUR, avšak z
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pozemku:
7936/51380
Druh
nehnuteľnosti:
PSČ: 06401

Nebytový
161 nehnuteľnosti priestor 7875,00
č. 8

1

Deň vydania: 31.03.2017
1.400.000,00 EUR, avšak z
dôvodu nesplnenia podmienky
čerpania zostal v platnosti
úverový limit v zmysle dodatku č.
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR, z toho:
Istina: 1.362.018,28 EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR
Veriteľ: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.
Záložné
právo
Zabezpečená
suma:
1 388 021,25 €
Deň
vzniku:
02.02.2011
Deň a čas registrácie: 02.02.2011
21:03
Poradie sa riadi: Deň a čas
registrácie

Číslo parcely
Právny
dôvod
vzniku
na ktorej
zabezpečovacieho
práva:
stavba stojí:
Záložné právo bolo zriadené
924/1
Zmluvou o zriadení záložného
Termín dražby:
práva
k
nehnuteľnosti
č.
Adresa spolu s
000059B/CORP/10/151 zo dňa
orientačným
3.1.2011. Záložné právo vzniklo
číslom:
povolením vkladu Správy katastra
Okružná 1,
Levice, ktorý nadobudol právne
064 01 Stará
účinky dňa 2.2.2011 pod V 33/11.
Ľubovňa
Číslo LV: 6930
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Katastrálne
Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o
územie: Stará
6930
kontokorentnom
úvere
Ľubovňa
č.:000059/CORP/10/151 zo dňa
Vchod: 1
3.1.2011 v znení dodatku č.1 zo
Súpisné číslo:
dňa 19.12.2012, dodatku č. 2 zo
834
dňa 26.3.2013, dodatku č. 3 zo
Obec: Stará
dňa 31.5.2013, dodatku č. 4 zo
Ľubovňa
dňa 19.6.2013 na základe ktorej
Ulica: Okružná
veriteľ poskytol úpadcovi úver
Štát: SVK
ako úverový limit vo výške
Podiel na
1.300.000,00 EUR s konečným
pozemku:
dňom
splatnosti
30.6.2013.
3284/51380
(Dodatkom č. 4 k Zmluve o úvere
Druh
bol úverový limit dohodnutý na
nehnuteľnosti:
1.400.000,00 EUR, avšak z
PSČ: 06401
dôvodu nesplnenia podmienky
čerpania zostal v platnosti
úverový limit v zmysle dodatku č.
3, čím sa úpadca dostal do
prečerpania.) Veriteľ si touto
prihláškou uplatňuje pohľadávku
v celkovej výške 1.388.021,25
EUR,
z
toho:
Istina:
1.362.018,28
EUR
Úroky z omeškania: 26.002,97
EUR

ST
SIRIUS,
spol. s
Zisťovanie
r.o.,
Stará
Ľubovňa

PERSPECTA Recovery, k. s.
správca úpadcu ST OMEGA s.r.o.

K007212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anita Galambová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 747/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.9.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
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Deň vydania: 31.03.2017

Spisová značka správcovského spisu: 2K39/2015 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K39/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku:
číslo súpis. položky
majetku
5.
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 09.08.2016
Deň zaradenia:09.08.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Obdobie
09.08.16

Súpisová hodnota majetku
v€
21,68

Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR
číslo súpis. položky
majetku
6.
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 09.09.16
Deň zaradenia: 09.09.16
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Obdobie
09.09.16

Súpisová hodnota majetku
v€
101,88

Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR
číslo súpis. položky
Peňažná pohľadávka
majetku
7.
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 10.10.2016
Deň zaradenia: 10.10.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Obdobie
10.10.16

Súpisová hodnota majetku
v€
96,96

Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR
číslo súpis. položky
Peňažná pohľadávka
majetku
8.
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 09.11.2016
Deň zaradenia: 09.11.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Obdobie
09.11.16

Súpisová hodnota majetku
v€
82,18

Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR
číslo súpis. položky
Peňažná pohľadávka
majetku
9.
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 09.12.2016
Deň zaradenia: 09.12.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Obdobie
09.12.16

Súpisová hodnota majetku
v€
258,42

Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR
číslo súpis. položky
majetku
10
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 09.12.2016
Deň zaradenia: 09.12.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Obdobie
09.01.17

Súpisová hodnota majetku
v€
163,32

Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR
číslo súpis. položky
majetku
11
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 09.03.2017
Deň zaradenia: 09.03.2017

Obdobie
09.03.17

Súpisová hodnota majetku
v€
104,42
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Deň vydania: 31.03.2017

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Poznámka: Právny dôvod vzniku pohľadávky- príjem zo zamestnania úpadcu ako majetok v rozsahu podliehajúcemu konkurzu § 72
ods. 2 ZKR

K007213
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Typ súpisovej zložky
Druh súpisovej zložky majetku
majetku
Pohľadávka z účtu v Nevyplatený
preddavok
na
banke
a výdavkov predbežného správcu

Hodnota
EUR
úhradu

odmeny

664,00

v Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
v EUR

hodnota

664,00

V Ružomberku dňa 28.3.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K007214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alojz Krajčovic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Ing. Alojz Krajčovic, nar. 18.12.1959, bytom ČSA 333/27, 018 41 Dubnica
nad Váhom, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK21
1100 0000 0026 1348 6743.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 22032017 ako špecifického symbolu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 31.03.2017

V Považskej Bystrici dňa 28.03.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K007215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Vlkolenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 959/59, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/69/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/69/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o opakovanom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Norbert Vlkolenský, narodený 11.08.1976, trvale bytom Boženy
Němcovej č. 959/59, 990 01 Veľký Krtíš, týmto vyhlasuje opakované ponukové konanie na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu.
I. Predmet opakovaného ponukového konania :
1./ Hnuteľné veci

por.č. Popis hnuteľnej veci

1.1.

Osobné motorové
Nissan Terrano

vozidlo

výrobné / inventárne číslo

značky VIN:
VSKTVUR20U053212191

stav
opotrebovanosti

rok
výroby
nadobudnutia

neznámy

2002

/

rok súpisová
hodnota

2.200 €

II. Podmienky opakovaného ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Vlkolenský – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk
je 20 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny, spôsob jej uhradenia a splatnosť;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- dátum a podpis účastníka.
4. Pre toto ponukové konanie je stanovená minimálna kúpna cena vo výške 1.540 €.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
7. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať výlučne v rámci
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 28.03.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K007216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOD-CHIP Sales and Marketing s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 881 241
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2017 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca úpadcu MOD-CHIP
Sales and Marketing s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 881 241, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v UnicreditBank Czech republik and Slovakia, a.s., číslo
účtu/IBAN: SK97 1111 0000 0010 2510 3000. 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.
Mgr. Ing. Róbert Havlát, správca

K007217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOD-CHIP Sales and Marketing s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 881 241
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2017 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca úpadcu: MOD-CHIP
Sales and Marketing s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 881 241, oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v
kancelárii správcu na adrese: Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava v úradných hodinách od 9.00 hod. do 16.00 hod
(obedňajšia prestávka 12-13.00). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
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(obedňajšia prestávka 12-13.00). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na mailovu adresu rhavlat@havlat.sk, alebo na čísle telefónu 02/5441 0102.
Mgr. Ing. Róbert Havlát, správca

K007218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOD-CHIP Sales and Marketing s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 881 241
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2017 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.1346/2000 z 29. mája
2000
o
konkurznom
konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca dlžníka: MOD-CHIP
Sales and Marketing s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 881 241 Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/2/2017 zo dňa 20. 03. 2017 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz
na majetok dlžníka a ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, značka správcu: S 1243.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: MOD-CHIP Sales and Marketing s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Identification number: 47 881 241, our
duty is to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I., proc. no: 4K/2/2017 dated on 20th of
march
2017
bankrupcy
procedure
was
declared
on
the
Debtor’s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2017. Týmto dňom súd vyhlásil
konkurz na úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 25th of March 2017. The bankrupcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr. Ing.
Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Prihláška musí byť podaná
na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo 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 samostatnej 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.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. 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. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29.
mája
2000
o
konkurznom
konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankrupcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Mgr. Ing. Róbert Havlát,
trustee, with its seat of the office Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment
of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has
to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be anclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account
books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an adress 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. The lodgement form can be found on the
website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or
registered office in another EU Member State than the Slovak republicmust proceed according the Council
Regulation
(EC)
No.
1346/2000
on
insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou,
a
to
len
do
uplynutia
lehoty
na
prihlasovanie
pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch
Európskej
únie
ako
v
Slovenskej
republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of
the European Union than in the Slovak Republic.

K007219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSLA 1403, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL. M.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S1603
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie podniku Úpadcu
Správca JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod číslom S 1663 úpadcu HYDINÁR a. s., so sídlom ČSLA 1403, 908 45 Gbely, IČO: 31 421 792,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 25/T (ďalej ako „Úpadca“)
vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu – celý podnik v zmysle ust. § 92 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov tvoriaci všeobecnú a oddelenú podstatu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov tvoriaci všeobecnú a oddelenú podstatu
v súlade so záväzným pokynom zabezpečených veriteľov: Ing. Pavol Stanko, Daňový úrad Trnava a Mesto Holíč,
ako aj záväzného pokynu predsedu veriteľského výboru AGRONOVAZ, a. s.
Predmet predaja
Ponúkaný majetok tvoria súpisové zložky majetku patriace do všeobecnej a oddelenej podstaty Úpadcu zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 75/2016 dňa 20.04.2016.
Ponuky sa predkladajú za celý podnik Úpadcu. Na ponuky, predložené iba na časť uvedeného podniku Úpadcu sa
neprihliada.
Podmienky verejného ponukového konania
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Nikoleta Gallová, Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„PONUKOVÉ KONANIE - KONKURZ 23K/9/2016, NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy odosielateľa
uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do
15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 2. kola ponukového konania na speňaženie podniku Úpadcu sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Záujemca musí byť
taktiež spôsobilý byť predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností.
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradné overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Každý záujemca si vyžiada od správcu informačné memorandum k podniku Úpadcu za úhradu vecných nákladov vo
výške 3,- EUR. Súčasťou tohto memoranda bude predpísané tlačivo na podanie ponuky a dohoda o zmluvnej
pokute.
Záujemca môže podať účinnú ponuku len tak, že ju:
a. podá na predpísanom tlačive vydanom správcom;
b. priloží podpísanú dohodu o zmluvnej pokute;
c. zloží na účet Vystaviteľa riadne a včas zábezpeku podľa týchto podmienok a predloží o tom potvrdenie.
Ponuka bude spĺňať požadované náležitosti ak zároveň záujemca v rámci ponuky preukáže finančné zdroje na
uhradenie celej navrhovanej kúpnej ceny a to výpisom z bankového účtu, na ktorom bude dostatok peňažných
prostriedkov alebo úverovým prísľubom banky so sídlom v krajine OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj).
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku,
ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe plnej moci alebo splnomocnenia,
nebude obsahovať všetky údaje uvedené vyššie alebo nebude v súlade so všeobecne záväznými predpismi
Slovenskej republiky, správca neprihliada.
Okrem podmienok uvedených vyššie musí ponuka obsahovať aj ďalšie skutočnosti, ktoré budú správcom uvedené
v informačnom memorandu.
Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu podniku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo
výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN: SK9809000000000252894602, vedeným
v Slovenskej sporiteľni, a. s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v
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

80

Obchodný vestník 64/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky
záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu
cenu v prípade podpisu zmluvy o predaji podniku.
V prípade, že určený víťaz predmetného verejného ponukového konania odmietne uzatvoriť zmluvu o predaji
podniku alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa zmluvy o predaji podniku, správca má právo zraziť zo zloženej
zábezpeky sumu 10% zábezpeky titulom zmluvnej pokuty, ako paušalizovanú náhradu nákladov. Zábezpeku
zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu
poukázaná na osobitný účet vedený v predmetnom konkurznom konaní.
Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca za účasti predsedu veriteľského výboru, o čom bude spísaná
zápisnica. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky
náležitosti podľa tohto pokynu a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 10 dní od otvorenia obálok. Minimálna kúpna cena nie je
obmedzená, pričom nesmie byť neprimeraná. Neprimeranosť ponuky bude posudzovať veriteľský výbor v zastúpení
predsedu spolu so zabezpečeným veriteľom – Ing. Pavlom Stankom. Zabezpečený veriteľ – Ing. Pavol Stanko
a predseda veriteľského výboru si vyhradzujú právo odmietnuť každú ponuku.
Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho skončenia
zrušiť a to na základe žiadosti veriteľského výboru alebo Ing. Pavla Stanka ako zabezpečeného veriteľa v prvom
poradí na väčšinu majetku Úpadcu. Správca je v takomto prípade povinný zrušiť predmetné kolo verejného
ponukového konania na základe uvedenej požiadavky, čím sa považujú predložené cenové ponuky za odmietnuté.
Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie
zostatku kúpnej ceny a uzavretie zmluvy o predaji podniku. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o predaji podniku.
Úspešný záujemca je povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu v lehote do 10 pracovných dní od oznámenia
víťazstva úspešného záujemcu, a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň 10 dňovej lehoty.
Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená v lehote 15 dní od kedy predseda veriteľského výboru
a zabezpečený veriteľ – Ing. Pavol Stanko doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s
víťaznou ponukou záujemcu.
Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa zato, že ponuka
nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že jeho ponuka bola prijatá, má sa zato, že
správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie, nemá záujemca, ktorý sa do verejného
ponukového konania zapojil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na danom konaní.
Správca neručí za existenciu a vymožiteľnosť peňažných pohľadávok a iných majetkových práv tvoriacich
všeobecnú a oddelenú podstatu a súčasť podniku Úpadcu.
Ponukové konanie je skončené dňom uzatvorenia zmluvy o predaji podniku Úpadcu s víťazom ponukového konania
alebo odmietnutím všetkých ponúk správcom.
V Šamoríne, dňa 27.03.2017

JUDr. Nikoleta Gallová,
správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/22/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/22/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – PIATE KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/22/2015 na majetok úpadcu: RAC spol.
s r. o., so sídlom: P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245 (ďalej v texte len „Úpadca“), JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu v súlade so záväzným
pokynom uloženým zabezpečeným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 831 04 Bratislava, IČO:
00 151 653 (ďalej v texte len „Zabezpečený veriteľ“) zo dňa 01.08.2016 a zo dňa 20.03.2017 na speňaženie
pohľadávok zapísaných do súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa pod číslom súpisovej zložky
1, 2, 3, 5, 8, 10 a 15, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 215/2015 zo dňa 09.11.2015, v zmysle § 92 ods. 1
písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len „ZKR“), vyhlasuje piate kolo verejného ponukového konania a vyzýva
záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor pohľadávok, a to:
Dlžník

Č. súp.
Právny dôvod
zl.

Obch. meno
priezvisko

1.

preddavok na stavebné práce

2.

neuhradenie
FV14/027

odberateľskej

faktúry

3.

neuhradenie
FV14/029

odberateľskej

faktúry

5.

poskytnutý preddavok

8.

neuhradenie
15001

odberateľskej

faktúry

10.

neuhradenie
FV10/00035

odberateľskej

faktúry

15.

poskytnutá pôžička

/

Meno,

IČO

CAPITAL GAMING s.r.o.

24
565

657

DR OMEGA s.r.o.

47
781

536

DR OMEGA s.r.o.

47
781

536

EXTRABENZ, spol. s r. o.

34
033

143

HORNEX, a.s.

35
570

802

LOOX, s.r.o.

35
878

907

Anton Ruščák

Súpisová hodnota
v€

Ulica

Číslo Obec

Vinohradská

2165/ 120 00
48
Praha 2

Mierová

2

920 01
Hlohovec

4 316,40

Mierová

2

920 01
Hlohovec

4 486,80

Nitrianska

1527

927 02
Šaľa, Veča

200,00

Agátová

4D

841 01
Bratislava

6 504,00

Kozia

11

811
Bratislava

Cottbuská

10

040 23 Košice 121 176,96

211 000,00

03

931,22

Minimálna akceptovateľná cena v ponukovom konaní za súbor pohľadávok:
Najvyššia ponuka bez stanovenia minimálnej akceptovateľnej ceny. Správca je oprávnený odmietnuť každú ponuku,
ktorej výška by bola neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou hodnotou.
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Lehota na predkladanie ponúk: do 20.04.2017 do 15:00 hod.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť doručená osobne alebo poštou do kancelárie Správcu na adresu: Pekárska 11, 917 01 Trnava,
v zalepenej obálke s výrazným označením: „KONKURZ RAC spol. s r. o. verejné ponukové konanie – záväzná
ponuka. NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr posledný deň lehoty, t. j. 20.04.2017 do 15:00 hod..
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 21.04.2017 o 11:00 hod. v kancelárii správcu Úpadcu na adrese Pekárska 11,
917 01 Trnava.
Bližšie informácie:
Žiadosti o ďalšie informácie je možné zasielať na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania a náležitosti ponuky:
1.1 V piatom kole ponukového konania sa predaj predmetu ponukového konania uskutoční za najvyššiu
ponuku bez stanovenia minimálnej akceptovateľnej ceny. Správca je oprávnený odmietnuť každú ponuku,
ktorej výška by bola neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou hodnotou.
1.2 Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Erik
Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod..
Doručené ponuky sa označia dátumom doručenia a poradovým číslom.
1.3 Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ RAC
spol. s r. o. verejné ponukové konanie – záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ!“.
1.4 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku.
1.5 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať, ani vziať späť.
1.6
Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí mať minimálne nasledujúci obsah:
nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny
predmetu ponúkaného v konaní a čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom v Obchodnom vestníku.
1.7 Na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com Správca
umožní záujemcovi počas ponukového konania nahliadať do dokumentov súvisiacich s pohľadávkami, ktoré
má k dispozícii, a to v kancelárií správcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava v pracovných dňoch Po - Pia
od 09,00 do 15,00 hod. vo vopred dohodnutom termíne.
2.

Vyhodnotenie ponúk:

2.1 Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
2.2 Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.3 sa neprihliada.
2.3 Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 1.6 sa neprihliada.
2.4 Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
2.5 Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí,
a vyhodnotenie bezodkladne zašle Zabezpečenému veriteľovi. Víťazom verejného ponukového konania sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a vyhodnotenie bezodkladne zašle Zabezpečenému veriteľovi. Víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu
a primeranú cenu za predmet ponukového konania, a bude Správcom a zároveň Zabezpečeným veriteľom
vyhodnotený ako víťaz.
2.6 V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 1.1 až 1.6 sa použijú primerane.
2.7 O vyhodnotení doručených ponúk, ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada, vyhotoví Správca
zápisnicu.
2.8 Zabezpečený veriteľ má právo odmietnuť všetky predložené záväzné ponuky, a to bez udania dôvodu.
2.9 Správca oznámi výsledky ponukového konania úspešnému záujemcovi, Zabezpečenému veriteľovi
a konkurznému súdu, a to do piatich dní odo dňa obdržania odsúhlasenia víťaznej ponuky Zabezpečeným
veriteľom.
2.10 Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na konkurzný účet úpadcu do 7 dní odo dňa
doručenia oznámenia správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí
byť pripísaná na konkurzný účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
2.11 Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť zmluvu až po úplnom uhradení
ponúknutej ceny.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K007221
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Celková suma
Dlžník
Dôvod zapísania
Deň zapísania

15.
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.
28.3.2017

K007222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurilová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 119, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.

11.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota
vrátený preplatok na exkucii
60,§67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z.
28.3.2017

K007223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdovce 32, 962 71 Súdovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4K 71/2016 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 71/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce, adresa
pre doručovanie: Kordíky 153, 976 34 Tajov
Č. k.: 4K 71/2016
Číslo
Súpis.
Súpisová Dátum a dôvod
súpisovej zložka Identifikácia
Podstata
Poznámka
hodnota zápisu
položky
majetku
LV č. 599, k.ú. Moštenica,
27.03.2017
okres Banská Bystrica, obec
majetok,
ktorý Majetok
je
zabezpečený
v prospech
Moštenica, stavba súp.č. 26
patril úpadcovi veriteľa: Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974
Nehnut. rekreačná chata, na prac. Č.
3.
oddelená 5 000,00 € v čase
04
Banská
vec
566, v 1/1-ine. Právny vzťah
vyhlásenia
Bystrica, pohľadávka veriteľa zapísaná do
k parcele na ktorej leží
konkurzu (§ 67 zoznamu pohľadávok pod č. 1a 2.
stavba 26 nie je evidovaný
ods. a)
na liste vlastníctva
5 000,00 €
Spolu k 27.03.2017

Ing. Katarína Tkáčová
Správca konkurznej podstaty

K007224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdovce 32, 962 71 Súdovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4K 71/2016 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 71/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce, adresa
pre doručovanie: Kordíky 153, 976 34 Tajov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Č. k.: 4K 71/2016
Číslo
Súpis.
súpisovej zložka
položky
majetku
Iná
1.
majetková
hodnota
Iná
2.
majetková
hodnota

Identifikácia Podstata

Súpisová
Dátum a dôvod zápisu
hodnota

Poznámka

Finančné
prostriedky

všeobecná 14,40 €

27.03.2017, v zmysle § 67 ods. d zák. č.
7/2005 ZKR

Finančné
prostriedky

všeobecná 666,36 €

27.03.2017,
majetok,
ktorý
úpadca Zrážky zo dôchodku úpadcu od
nadobudol
počas
konkurzu 4.januára 2017 do 3. marca 2017
zmysle § 67 ods. 1 písm. b) zákona
v zmysle § 72 ods. 2 zákona

Spolu k 27.03.2017

Ing. Katarína Tkáčová
Správca konkurznej podstaty

K007225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurkovič fy. asyx
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 14 / 77, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 570 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/62/2016 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/62/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
Zabezpečenie
tretej osoby

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

obývacia stena z vysoko lešteného
mahagónu

100.00

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

jedálenský stôl z vysoko lešteného
mahagónu

20.00

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

jedálenské stoličky v počte 6 ks.

30.00

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

Konferenčný stolík z vysoko
lešteného mahagónu

10.00

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

Gauč

5.00

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

Fotelka

2.00

Nie

Nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu

663.88

Nie

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

K007226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Popovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1979

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Štefan Popovič, nar. 06.09.1979, bytom Furdekova 21, 851 04 Bratislava,
št. občan SR,týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty nasledovne:
9. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac november 2016 v sume 476,43 €, súpisová hodnota 476,43 €
10. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2016 v sume 228,24 €, súpisová hodnota 228,24 €
11. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2017 v sume 406,17 €, súpisová hodnota 406,17 €
JUDr. Oľga Karásková, správca

K007227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Semaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Prešov úpadcu Jozef
Semaňák, nar. 11. 11. 1965, bydlisko: Rastislavova 3481/2, 05 01 Poprad
Zabezpečená pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom 5-6
Pozemky:

Ćíslo súp. Číslo
Štát Obec
zložky
LV

Katastrálne
územie

Číslo
parcely

Druh
pozemku

Celková
Spoluvl.
výmera v m2 podiel

Výmera
na Súp.
hodnota
podiel v m2 majetku v EUR

1

935

SR Mlynčeky

Mlynčeky

7952

Lesné
pozemky

1760

1/1

1760

880,00 €

2

934

SR Mlynčeky

Mlynčeky

7278

Orná pôda

3256

1/1

3256

1628 €

3

934

SR Mlynčeky

Mlynčeky

7467

Orná pôda

2175

1/1

2175

1087,50 €

1/1

2061

618,30 €

1/1

29

8,7 €

1/1

48

14,40€

Trvalé trávne
2061
porasty
Trvalé trávne
29
porasty
Trvalé trávne
48
porasty

4

934

SR Mlynčeky

Mlynčeky

7884

5

602

SR Mlynčeky

Mlynčeky

3505/11

6

602

SR Mlynčeky

Mlynčeky

3534/500

7

602

SR Mlynčeky

Mlynčeky

3537/5

Orná pôda

1082

1/1

1082

541 €

8

602

SR Mlynčeky

Mlynčeky

3537/105

Orná pôda

37

1/1

37

18,50 €
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9

5888

SR Levoča

Levoča

5973

Orná pôda

5533

1/144

38,424

19,21 €

10

5860

SR Levoča

Levoča

5787/2

Orná pôda

2051

1/288

7,121

3,56 €

11

5860

SR Levoča

Levoča

5787/4

Orná pôda

7684

1/288

26,68

13,34 €

12

5673

SR Levoča

Levoča

5248

Orná pôda

8118

1/288

28,187

13

5673

SR Levoča

Levoča

5736/3

Orná pôda

4180

1/288

14,513

7,26 €

14

5685

SR Levoča

Levoča

5271

Trvalé trávne
796
porasty

1/72

11,055

3,32 €

15

5685

SR Levoča

Levoča

5272/1

Orná pôda

5365

1/72

74,513

37,26 €

16

5685

SR Levoča

Levoča

5272/2

Orná pôda

3829

1/72

53,18

26,59 €

17

5796

SR Levoča

Levoča

5645

Trvalé trávne
621
porasty

1/288

2,156

0,65 €

18

5796

SR Levoča

Levoča

5646

Orná pôda

10274

1/288

35,673

17,84 €

19

284

SR Vlkovce

Vlkovce

343/2

Orná pôda

4224

1/432

9,778

4,90 €

1/432

4,995

1,50 €

14,09 €

20

284

SR Vlkovce

Vlkovce

344/2

Trvalé trávne
2158
porasty

21

178

SR Vlkovce

Vlkovce

141/2

Orná pôda

4931

1/864

5,707

2,85 €

22

178

SR Vlkovce

Vlkovce

142/2

Orná pôda

723

1/864

0,837

0,41 €

23

178

SR Vlkovce

Vlkovce

212

Orná pôda

5658

1/864

6,58

3,29 €

24

178

SR Vlkovce

Vlkovce

268/1

Orná pôda

2881

1/864

3,334

1,67 €

1/864

1,557

0,47 €

1/864

3,351

1,67 €

1/864

4,549

1,36 €

1/4608

37,155

18,58 €

1/4608

0,297

0,15 €

1/4608

1,344

0,67 €

1/4608

8,509

4,25 €

1/4608

3,260

1,63 €

1/4608

9,519

4,76 €

25

178

SR Vlkovce

Vlkovce

268/2

Trvalé trávne
1345
porasty

26

178

SR Vlkovce

Vlkovce

285/2

Orná pôda

Vlkovce

378

2895

Trvalé trávne
3931
porasty
Lesné
171211
pozemky
Lesné
1371
pozemky
Lesné
6196
pozemky
Lesné
39210
pozemky
Lesné
15024
pozemky
Lesné
43862
pozemky

27

178

SR Vlkovce

28

334

SR Abrahámovce Abrahámovce

247/2

29

334

SR Abrahámovce Abrahámovce

248

30

334

SR Abrahámovce Abrahámovce

252

31

334

SR Abrahámovce Abrahámovce

253

32

334

SR Abrahámovce Abrahámovce

254

33

334

SR Abrahámovce Abrahámovce

256

34

330

SR Abrahámovce Abrahámovce

240

Orná pôda

634

1/2016

0,314

0,20 €

35

330

SR Abrahámovce Abrahámovce

241

Orná pôda

1237

1/2016

0,614

0,31 €

1/2016

7,776

3,9 €

1/1440

6,262

3,13 €

1/1440

0,737

0,22 €

1623

1/1440

1,127

0,56 €

137545

1/1440

95,517

47,76 €

28191

1/1440

19,577

9,79 €

36

330

SR Abrahámovce Abrahámovce

242

37

332

SR Abrahámovce Abrahámovce

197/10

38

332

SR Abrahámovce Abrahámovce

235

39

332

SR Abrahámovce Abrahámovce

236

40

332

SR Abrahámovce Abrahámovce

237

41

332

SR Abrahámovce Abrahámovce

247/1

Lesné
15676
pozemky
Lesné
9017
pozemky
Trvalé trávne
1061
porasty
Orná pôda
Lesné
pozemky
Lesné
pozemky

K007228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ Tilia, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dom služieb, Medvedzie 183, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 368 326
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 30/2012 S 1184
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Okresný súd Žilina
3K 30/2012
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Štefan Straka, Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: LEKÁREŇ Tília, spol. s r.o., Dom služieb 183,
Medvedzie, 027 44 Tvrdošín, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 27.3.2017 správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Daňový úrad žilina, Janka Kráľa 2,
010 01 Žilina v celkovej prihlasenej sume vo výške 277,90 EUr. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola
prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Stefan Straka, správca

K007229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Blaško, nar. 05.05.1981, bytom
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba, týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ: Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 222/1, Hlohovec, IČO: 47236884
Por. č.
1.
Spolu:

Nezabezpečená pohľadávka
60,55 €
60,55 €

V Poprade, 28.03.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K007230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Semaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S815

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. úpadcu Jozef Semaňák,
11. 11. 1965, bydlisko: Rastislavova 3481/2, 05 01 Poprad

nar.

Zabezpečená pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom 7

Nehnuteľnosti:
Pozemky:
Číslo
zložky

súp. Číslo
LV

Štát Obec

Katastrálne
územie

Číslo
parcely

Druh pozemku

Výmera
m2

Záhrady

379

1/1

4927,00 €

Záhrady

91

1/1

1183,00 €

1/1

2314,00 €

1/1

962 €

1

4052

SR Kežmarok Kežmarok

2533/1

2

4052

SR Kežmarok Kežmarok

2533/4

3

4052

SR Kežmarok Kežmarok

2533/5

4

4052

SR Kežmarok Kežmarok

2534/2

Zastavané plochy a
178
nádvoria
Zastavané plochy a
74
nádvoria

v Spoluvl.
podiel

Súp.hodnota
v EUR

majetku

Stavby:

Číslo súp. Číslo
zložky
LV

Štát Obec

1

SR Kežmarok Kežmarok

4052

Katastrálne
územie

Súpisné číslo
Popis stavby
stavby
Bez súpisného Rozostavaná
čísla
stavba

Postavené
parcele
2533/5

na Spoluvl.
podiel
1/1

Súp.
hodnota
majetku v EUR
90000,00€

K007231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec
Popis: motorové vozidlo VOLKSWAGEN TRANSPORTER EČ: IL 071 AP
Rok výroby: 2003
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 2.300,- eur

Hnuteľná vec
Popis: motorové vozidlo VOLKSWAGEN TRANSPORTER EČ: IL 690BA
Rok výroby: 2006
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 3.500,- eur

K007232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurkovič fy. asyx
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 14 / 77, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 570 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/62/2016 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/62/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota
[EUR]

Výťažok zo
speňaženia [EUR]

Stav

Majetok tretej
Zabezpečenie
osoby

Stavba

oddelená
podstata

Rodinný dom s
príslušenstvom

82020.00

Áno (1)

Pozemok

oddelená
podstata

Pozemok pod rodinným
domom

3301.00

Áno (1)

Pozemok

oddelená
podstata

záhrada pri rodinnom
dome

1579.00

Áno (1)

K007233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Západoslovenské žriedla, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 66, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 418
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn.: 30K/34/2015
Značka správcu: S832
Značka správcovského spisu: 30K/34/2015 S832

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

o priebehu zasadnutia veriteľského výboru a o hlasovaní členov veriteľského výboru o uložení záväzných pokynov
v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu
ktorá sa uskutočnila dňa 27.03.2017 o 10:00 hod. v Košiciach

Úpadca:

Západoslovenské žriedla, a.s.
so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice
IČO: 34 131 418
zapísaná v OR OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 1639/V

Správca:

JUDr. Marek Radačovský, správca
so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice

Značka správcu:

S832

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Košice I

Spisová značka:

30K/34/2015

Prítomní členovia veriteľského výboru:

·

Štefan Kovács – prítomný

·

Kuníková Marcela – prítomný (v zast. JUDr. Daniela Lecáková)

·

JKM GROUP INTERNATIONAL LLC – prítomný (v zast. Ing. Rastislav Beregi)

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1) Otvorenie
2) Udelenie záväzných pokynov
3) Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1) Otvorenie
Predseda veriteľského výboru privítal prítomných členov veriteľského výboru a oboznámil ich s programom tohto
zasadnutia veriteľského výboru.

2) Udelenie záväzného pokynu
2.1) Udelenie záväzného pokynu I. - Dohoda o urovnaní HK
Správca JUDr. Marek Radačovský požiadal dňa 22.03.2017 veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu I. Dohoda o urovnaní HK, a to za podmienok stanovených žiadosťou.
Vzhľadom na uvedené navrhol predseda veriteľského výboru hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Marekovi Radačovskému, so sídlom
kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu MS SR S832, správcovi majetku úpadcu
Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurz vyhlásený
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.08.2016, sp. zn. 30K/34/2015, v OV č. 172/2016 dňa 07.09.2016,
záväzný pokyn na uzatvorenie Dohody o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka s obchodnou
spoločnosťou HK-Promotion, s. r. o., so sídlom Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko
Ťahanovce, IČO: 44 707 541, ktorej kópia je prílohou tejto žiadosti.“
Za prijatie uznesenia: [3]
Proti prijatiu uznesenia: [0]
Zdržal sa: [0]
S ohľadom na výsledky hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Marekovi Radačovskému,
so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu MS SR S832, správcovi majetku
úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurz
vyhlásený Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.08.2016, sp. zn. 30K/34/2015, v OV č. 172/2016
dňa 07.09.2016, záväzný pokyn na uzatvorenie Dohody o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho
zákonníka s obchodnou spoločnosťou HK-Promotion, s. r. o., so sídlom Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice –
mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 44 707 541, ktorej kópia je prílohou tejto žiadosti.“

2.2) Udelenie záväzného pokynu II. - Nájomná zmluva HK
Správca JUDr. Marek Radačovský požiadal dňa 22.03.2017 veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu II. Nájomná zmluva HK, a to za podmienok stanovených žiadosťou.
Vzhľadom na uvedené navrhol predseda veriteľského výboru hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Marekovi Radačovskému, so sídlom
kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu MS SR S832, správcovi majetku úpadcu
Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurz vyhlásený
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.08.2016, sp. zn. 30K/34/2015, v OV č. 172/2016 dňa 07.09.2016,
záväzný pokyn na uzatvorenie Nájomnej zmluvy podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov s obchodnou spoločnosťou HK-Promotion, s. r. o., so sídlom Magnezitárska 2/A, 040
13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 44 707 541, ktorej kópia je prílohou tejto žiadosti.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za prijatie uznesenia: [3]
Proti prijatiu uznesenia: [0]
Zdržal sa: [0]
S ohľadom na výsledky hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Marekovi Radačovskému, so
sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu MS SR S832, správcovi majetku
úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurz
vyhlásený Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.08.2016, sp. zn. 30K/34/2015, v OV č. 172/2016
dňa 07.09.2016, záväzný pokyn na uzatvorenie Nájomnej zmluvy podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s obchodnou spoločnosťou HK-Promotion, s. r. o., so
sídlom Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 44 707 541, ktorej kópia
je prílohou tejto žiadosti.“

2.3) Udelenie záväzného pokynu I. - Dohoda o urovnaní TTA
Správca JUDr. Marek Radačovský požiadal dňa 22.03.2017 veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu I. Dohoda o urovnaní TTA, a to za podmienok stanovených žiadosťou.
Vzhľadom na uvedené navrhol predseda veriteľského výboru hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Marekovi Radačovskému, so sídlom
kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu MS SR S832, správcovi majetku úpadcu
Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurz vyhlásený
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.08.2016, sp. zn. 30K/34/2015, v OV č. 172/2016 dňa 07.09.2016,
záväzný pokyn na uzatvorenie Dohody o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka s obchodnou
spoločnosťou TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o., so sídlom Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice – mestská časť
Sídlisko Ťahanovce, IČO: 36 577 537, ktorej kópia je prílohou tejto žiadosti.“
Za prijatie uznesenia: [3]
Proti prijatiu uznesenia: [0]
Zdržal sa: [0]
S ohľadom na výsledky hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Marekovi Radačovskému, so
sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu MS SR S832, správcovi majetku
úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurz
vyhlásený Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.08.2016, sp. zn. 30K/34/2015, v OV č. 172/2016
dňa 07.09.2016, záväzný pokyn na uzatvorenie Dohody o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho
zákonníka s obchodnou spoločnosťou TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o., so sídlom Magnezitárska 2/A, 040
13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 36 577 537, ktorej kópia je prílohou tejto žiadosti.“

2.4) Udelenie záväzného pokynu II. - Nájomná zmluva TTA
Správca JUDr. Marek Radačovský požiadal dňa 22.03.2017 veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu II. Nájomná zmluva TTA, a to za podmienok stanovených žiadosťou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom na uvedené navrhol predseda veriteľského výboru hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Marekovi Radačovskému, so sídlom
kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu MS SR S832, správcovi majetku úpadcu
Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurz vyhlásený
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.08.2016, sp. zn. 30K/34/2015, v OV č. 172/2016 dňa 07.09.2016,
záväzný pokyn na uzatvorenie Nájomnej zmluvy podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov s obchodnou spoločnosťou TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o., so sídlom
Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 36 577 537, ktorej kópia je prílohou
tejto žiadosti.“
Za prijatie uznesenia: [3]
Proti prijatiu uznesenia: [0]
Zdržal sa: [0]
S ohľadom na výsledky hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Marekovi Radačovskému,
so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu MS SR S832, správcovi majetku
úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 34 131 418, konkurz
vyhlásený Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.08.2016, sp. zn. 30K/34/2015, v OV č. 172/2016
dňa 07.09.2016, záväzný pokyn na uzatvorenie Nájomnej zmluvy podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s obchodnou spoločnosťou TECOMA TRAVEL
AGENCY, s.r.o., so sídlom Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko Ťahanovce, IČO: 36
577 537, ktorej kópia je prílohou tejto žiadosti.“

3) Záver
Nakoľko bol program zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, členovia veriteľského výboru ako aj jeho predseda
nemajú žiadne iné návrhy, nevznášajú žiadne námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči zneniu zápisnice
alebo prijatým uzneseniam, predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za
účasť a toto zasadnutie bolo o 11:00 hod. ukončené.
Podpisy členov veriteľského výboru na prvej strane tejto zápisnice slúžia súčasne ako prezenčná listina.

V Košiciach, dňa 27.03.2017

............................................................................
Štefan Kovács
predseda veriteľského výboru

K007234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTOS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 808
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

95

Obchodný vestník 64/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Lucia Hladká, bytom Kysucký Lieskovec 73, 023 34 Kysucký Lieskovec, prihlásená
samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
64.728,14 Eur.

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

K007235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Káková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate.
Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

JUDr. Vojtech Agner, (ďalej len "Správca"), správca úpadcu: Renáta Káková, dát. nar. 10.10.1971, bytom Ivana
Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, (ďalej len Úpadca"), týmto v zmysle ust. 96 odst. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZoKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate a taktiež oznamuje zámer zostaviť návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie : V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor (zástupca veriteľov), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý,
kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. č.: 0901 919 180, alebo emailom: winklerova@vedeniesidla.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave dňa 28.03.2017
JUDr. Vojtech Agner, správca

K007236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata veriteľa AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Hradec Králové
Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
LV: 4974
Parcelné číslo: 3881/6
Druh: ostatné plochy
Výmera: 1.407 m2
Podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 15.000,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
LV: 4974
Parcelné číslo: 3908/29
Druh: ostatné plochy
Výmera: 4.250 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 45.000,- eur

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
LV: 2621
Parcelné číslo: 1161/44
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 1.024 m2
Podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 30.000,- eur

Typ súpisovej zložky: budova
Obec: Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
LV: 2621
Súpisné číslo: 520
Podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 230.000,- eur

K007237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zápisu: 28.03.2017
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
Prihlásená suma spolu: 74,72 EUR

V Nitre, dňa 28.03.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K007238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Butková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpis majetku oddelenej podstaty zapísaný do súpisu dňa 27.03.2017 z dôvodu uvedeného v § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
číslo
parc.č výmera/dru
položk
spôsob využitia
.
h pozemku
y

1.

umiestnenie č.
k.ú.
LV

Pozemok
využívaný pre
rastlinnú výrobu,
na ktorom sa
pestujú obilniny,
okopaniny,
pozemok je
krmoviny,
umiestnený
155 m2 - technické
mimo
Jablonov
549/9
526
orná pôda plodiny, zelenina zastavanéh
é
a iné
o územia
poľnohospodársk obce
e plodiny alebo
pozemok
dočasne
nevyužívaný pre
rastlinnú výrobu

zabezpečovacie právo

číslo
súpisov
zabezpečen
prihlášk á
poznámky
ý veriteľ
y
hodnota

záložné právo zriadené v
prospech Slovenská
republika - Daňový úrad
Slovenská
Trenčín na základe:
republika Rozhodnutie DÚ Trenčín č. Daňový
9300502/5/1300937/2013/H úrad
ar zo dňa 08.04.2013 o
Trenčín
zraidení záložného práva k
nehnuteľnostiam

3/1, 4/2,
5/3, 6/4,
7/5, 8/6, 250 €
9/7,
10/8

záložné právo zriadené v
prospech Slovenská
republika - Daňový úrad
Slovenská
Trenčín na základe: a
republika Rozhodnutie DÚ Trenčín č. Daňový
9300502/5/5041965/2013/H úrad
ar zo dňa 11.11.2013 o
Trenčín
zraidení záložného práva k
nehnuteľnostiam

3/1, 4/2,
5/3, 6/4,
7/5, 8/6,
9/7,
10/8

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.

Pozemok, na
4 m2 ktorom
zastavané je postavená
550/6
plochy a
budova bez
nádvoria
označenia
súpisným číslom

Konkurzy a reštrukturalizácie

pozemok je
umiestnený
mimo
Jablonov
527
zastavanéh
é
o územia
obce

Deň vydania: 31.03.2017

záložné právo zriadené v
prospech Slovenská
republika - Daňový úrad
Slovenská
Trenčín na základe:
republika Rozhodnutie DÚ Trenčín č. Daňový
9300502/5/1300937/2013/H úrad
ar zo dňa 08.04.2013 o
Trenčín
zraidení záložného práva k
nehnuteľnostiam

3/1, 4/2,
5/3, 6/4,
7/5, 8/6, 50 €
9/7,
10/8

záložné právo zriadené v
prospech Slovenská
republika - Daňový úrad
Slovenská
Trenčín na základe: a
republika Rozhodnutie DÚ Trenčín č. Daňový
9300502/5/5041965/2013/H úrad
ar zo dňa 11.11.2013 o
Trenčín
zraidení záložného práva k
nehnuteľnostiam

3/1, 4/2,
5/3, 6/4,
7/5, 8/6,
9/7,
10/8

spoluvlastníck
y podiel 1/2

K007239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Vladimír Janček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 573, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1988
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/5/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/5/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Vladimír Janček, nar.:
24.06.1988, bytom Valča 573, 038 35 Valča (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 7K/5/2017 zo dňa 21.3.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a naša
spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO:
46 333 908, Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 61/2017 zo dňa 28.03.2017.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc.
no. 7K/5/2017, dated on 21th March 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets:
Vladimír Janček, domicile: Valča 573, 038 35 Valča, Slovak Republic, date of birth: 24th June 1988 and our
company HMG Recovery, k.s., registered office at Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic, company
identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 61/2017 dated on 28th March
2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina became valid on 29th March 2017. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, sp.zn.: 7K/5/2017.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.

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

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, the Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in
one original also to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, the
Slovak Republic, to the proc. no. 7K/5/2017. Lodgment of claim via electronic mailbox of the bankruptcy
trustee is considered as delivered also to the court.

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

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

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

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

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

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

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

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and
other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu /the bankruptcy trustee

K007240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Západoslovenské žriedla, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 66, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 418
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11
Košice, IČO: 34 131 418, podľa ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice, IČO: 34 131 418, podľa ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) aktualizuje súpis
všeobecnej podstaty uverejný dňa 04.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 212/2016 (K025108), ktorý sa v celom
rozsahu nahrádza týmto aktualizovaným súpisom všeobecnej podstaty:

Poradové

Súpisová

Parcela

Parcelné

Výmera v

Druh

číslo

zložka

registra

číslo

(m2)

pozemku

1

Pozemok

800/26

17819

2

Pozemok

760/1

23550

3

Pozemok

760/2

11871

Parcela reg.
C

Parcela reg.
C

Parcela reg.
C

Ostatné
plochy

Ostatné
plochy

Ostatné
plochy

Katastrálne

Číslo

Dátum zaradenia do Dôvod zaradenia

Súpisová

Poznámka o nárokoch

Tretia

územie

LV

súpisu

hodnota

uplatnených treťou osobou

osoba

SR Levice Slatina

Slatina

154

31.10.2016

SR Levice Slatina

Slatina

154

31.10.2016

SR Levice

Slatina

154

31.10.2016

Štát Okres Obec

Slatina

do súpisu

§ 67 ods. 1 písm. a 40 983,70
ZKR

EUR

§ 67 ods. 1 písm. a 54 165,00
ZKR

EUR

§ 67 ods. 1 písm. a 27 303,30
ZKR

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

104

Obchodný vestník 64/2017

4

Pozemok

Parcela reg.
C

222

616
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Vodné
plochy

SR Levice Santovka Malinovec

53

31.10.2016

§ 67 ods. 1 písm. a
ZKR

Deň vydania: 31.03.2017

6 160,00 EUR

V Košiciach dňa 28.03.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca

K007241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Vladimír Janček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 573, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1988
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/5/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Vladimír Janček, nar.:
24.06.1988, bytom Valča 573, 038 35 Valča (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v
úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel.: 00421 (0) 911 636 366.
V Žiline, dňa 28.03.2017.
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K007242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obchodný podiel
Popis: MOBILE SLOVAKIA s.r.o., SNP 758, 018 51 Nová Dubnica,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 45 640 971
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 25333/R
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 5.000,- eur

K007243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dolinajec "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálov 654/25, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1964
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2013/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec:

Žiadosť o schválenie konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina č. 2K/43/2013 zo dňa 23.6.2014 bol na majetok úpadcu Ivan Dolinajec, nar.
9.11.1964, bytom Kálov 654/25, 010 01 Žilina (ďalej aj ako len „Úpadca“) vyhlásený konkurz a za správcu bol
ustanovený JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie M Rázusa 14, 010 01 Žilina.
Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k.: 2K/43/2013 zo dňa 20.4.2015 bola do funkcie správcu Úpadcu
ustanovená spoločnosť KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
683 159.
Dňa 14.5.2015 predchádzajúci správca odovzdal všetky doklady týkajúce sa konkurzu aktuálnemu správcovi spolu
so správou o svojej činnosti.
Po prevzatí týchto dokladov naša spoločnosť pristúpila k oboznamovaniu sa so správcovským spisom s tým, že
vzhľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť mala za to, že niektoré pohľadávky popreté predošlým správcom boli
potreté nesprávne, tieto pohľadávky sme uznali. Zároveň nám boli doporučené na vyjadrenie žaloby u určenie, ku
ktorým sme sa vyjadrovali.
Okrem toho sme požiadali príslušné orgány o záväzný pokyn v otázke speňažovania konkurznej podstaty.
V období od 1.7.2015 do 30.9.2015 správca vykonal nasledovné úkony:
a) listom zo dňa 9.7.2015 vyzval na zaplatenie podľa ust. § 79 ods. 1 ZKR tretiu osobu, na majetku ktorej viazne
záložné právo zabezpečujúce pohľadávku veriteľa voči Úpadcovi s tým, že pri stanovení sumy, ktorej zaplatenia sa
správca domáha, správca vychádzal zo sumy oznámenej mu záložným veriteľom listom zo dňa 16.6.2015. Tento list
sa
správcovi
vrátil
ako
neprevzatý
v
odbernej
lehote
dňa
31.7.2015,
b) veriteľ Daňový úrad Žilina ako zabezpečený veriteľ v prvom rade udelil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
majetku založeného v jeho prospech formou dražby organizovanej správcom – list zo dňa 8.7.2015,
c)
správca
oznámil
súdu
bankový
účet
Úpadcu
–
listom
zo
dňa
21.7.2015,
d) podaním zo dňa 21.7.2015 správca požiadal súd o vydanie uznesenia podľa ust. § 84 ods. 2 ZKR, nakoľko
záložný veriteľ mu v primeranej lehote neudelil záväzný pokyn na speňažovanie majetku konkurznej podstaty,
e) záložný veriteľ – OTP Banka Slovensko, a.s. listom zo dňa 10.9.2015 uložil záväzný pokyn na speňažovanie
majetku založeného v jeho prospech s tým, že zároveň stanovil podmienky tohto speňažovania
Ø
formou
dražby
organizovanej
dražobníkom,
Ø
dražobníkom
bude
osoba
vybratá
5
určeného
okruhu
5
dražobníkov,
f) listami zo dňa 22.9.2015 správca vyzval veriteľom (OTP Banka Slovensko, a.s.) určených dražobníkov na
predloženie cenových ponúk s tým, že títo listami zo dňa 28.9.2015 a 29.9.2015 cenové ponuky predložili. Z takto
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predloženie cenových ponúk s tým, že títo listami zo dňa 28.9.2015 a 29.9.2015 cenové ponuky predložili. Z takto
predložených ponúk bola ako najvýhodnejšia vybratá ponuka spoločnosti ProAuctio s.r.o., so sídlom: Horná 2, 974
01 Banská Bystrica, s ktorou má správca záujem uzavrieť zmluvu.
V období od 1.10.2015 do 31.12.2015 správca vykonal nasledovné úkony:
a) vyžiadal si súhlasy príslušných orgánov na speňažovanie konkurznej podstaty – odlišných od OTP Banka
Slovensko,
a.s.,
b) v súlade s pokynmi príslušných orgánov požiadal dražobníka o vykonanie dražby bytov a nebytových priestorov
a
vo
vzťahu
k
ostatným
nehnuteľnostiam
objednal
vypracovanie
znaleckých
posudkov,
c) ukončil súdny spor vo veci neplatnosti dražby vykonanie pred vyhlásením konkurzu uzavretí mimosúdnej
dohody o urovnaní, na základe čoho bola do konkurznej sumy zaplatená suma 700,- EUR,
d)
doplnil
súpis
majetku
o
položku
hnuteľnej
veci
–
osobné
motorové
vozidlo,
e) čiastočne uznal pohľadávku veriteľa – Vlastníci bytov a nebytových priestorov a EOS KSI Slovensko, s.r.o..
V období od 1.1.2016 do 31.3.2016 správca vykonal nasledovné úkony:
f) začal speňažovanie konkurznej podstaty Úpadcu s tým, že na dražbe konanej v 3/2016 bol predaný byt č. 2 s
tým, že kúpna cena za tento byt bola v mesiaci 4/2016 zaplatená v celom rozsahu,
g) správcovi bol súdom udelený záväzný pokyn na speňažovanie osobného motorového vozidla BMW X5 s tým,
že správca dňa 30.3.2016 uverejnil oznámenie o speňažovaní v Obchodnom vestníku a na stránke www.bazos.sk –
uzávierka tohto speňažovania bola dňa 11.4.2016 s tým, že bol vybraný záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu cenu a
bola
s
ním
dňa
12.4.2016
uzavretá
kúpna
zmluva,
h)
správca
ukončil
časť
incidenčných
konaní,
i) správca so súhlasom veriteľa, ktorý pohľadávku jedného z veriteľov poprel, uznal pohľadávku veriteľa Ing.
František Kossoň.
V období od 1.4.2016 do 30.6.2016 správca vykonal nasledovné úkony:
a)
dňa 12.4.2016 osobné motorové vozidlo BMW X5 za kúpnu cenu 3.000,- EUR a
b) Byt č. 2, 1 poschodie, Vchod 1, orientačné číslo vchodu 25, v bytovom dome súp. č. 654, postavenom na
parcele č. 1695/3, v podiele 1/1, Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a priľahlom pozemku:
8544/94715, evidovaný na LV č. 6568, obec Žilina, katastrálne územie Žilina za kúpnu cenu 50.200,- EUR,
c) pokračovanie speňažovania konkurznej podstaty Úpadcu s tým, že na dražbe konanej dňa 20.6.2016 boli
vydražené nasledovné nehnuteľnosti
Ø nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Žilina, kat. územie: Lietavská Svinná, na LV č.
122 ako DOM, postavená na pozemku s parc. č. 127/1, spolu s pozemkom s parc. č. 127/1 a pozemkom 127/2 za
celkovú sumu 35.000,- EUR,
Ø pozemky: parcela KN-E č. 890, výmera 1928 m2, Druh pozemku: Orná pôda, Podiel 1/4, evidovaný na LV. č.
776, , obec Lietavská Svinná - Babkov, katastrálne územie Lietavská Svinná, okres Žilina. Pozemok je lokalizovaný
v obci Lietavská Svinná, štát Slovensko a
parcela KN-E č. 1145, Výmera 899 m2, Druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty, Podiel 1/4, evidovaný na LV. č.
776, , obec Lietavská Svinná - Babkov, katastrálne územie Lietavská Svinná, okres Žilina. Pozemok je lokalizovaný
v obci Lietavská Svinná, štát Slovensko a
Parcela KN-E č. 1147, Výmera 253 m2, Druh pozemku: Orná pôda, Podiel 1/4, evidovaný na LV. č. 776, , obec
Lietavská Svinná - Babkov, katastrálne územie Lietavská Svinná, okres Žilina. Pozemok je lokalizovaný v obci
Lietavská Svinná, štát Slovensko
za celkovú sumu 233,89 €.
d) pokračovanie speňažovania konkurznej podstaty Úpadcu s tým, že na dražbe konanej dňa 22.6.2016 boli
vydražené nasledovné nehnuteľnosti
Ø Byt č. 1, 1 poschodie, Vchod 1, orientačné číslo vchodu 25, v bytovom dome súp. č. 654,postavenom na
parcele č. 1695/3, v podiele 1/1, Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a priľahlom pozemku:
12913/94715, evidovaný na LV č. 6568, obec Žilina, katastrálne územie Žilina. Byt je lokalizovaný v obci Žilina, ul.
Kálov 654/25, štát Slovensko, za kúpnu cenu 71.100,- 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

107

Obchodný vestník 64/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

Ø Nebytový priestor č. 7 - 3, prízemie, Vchod 1, orientačné číslo vchodu 25, v bytovom dome súp. č. 654,
postavenom na parcele č. 1695/3, v podiele 1/1, Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a priľahlom
pozemku: 11428/94715, evidovaný na LV č. 6568, obec Žilina, katastrálne územie Žilina. Nebytový priestor je
lokalizovaný v obci Žilina, ul. Kálov 654/25, štát Slovensko, za kúpnu cenu 62.900,- EUR,
Do
dnešného
dňa
bol
predaný
nasledovný
majetok
konkurznej
podstaty
Úpadcu:
a)
dňa 12.4.2016
osobné
motorové vozidlo BMW
X5
za
kúpnu cenu 3.000,- EUR,
b) Byt č. 2, 1 poschodie, Vchod 1, orientačné číslo vchodu 25, v bytovom dome súp. č. 654, postavenom na
parcele č. 1695/3, v podiele 1/1, Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a priľahlom pozemku:
8544/94715, evidovaný na LV č. 6568, obec Žilina, katastrálne územie Žilina za kúpnu cenu 50.200,- EUR,
c) nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Žilina, kat. územie: Lietavská Svinná, na LV
č. 122 ako DOM, postavená na pozemku s parc. č. 127/1, spolu s pozemkom s parc. č. 127/1 a pozemkom 127/2 za
celkovú
sumu
35.000,EUR,
d) (1) pozemky: parcela KN-E č. 890, výmera 1928 m2, Druh pozemku: Orná pôda, Podiel 1/4, evidovaný na LV.
č. 776, , obec Lietavská Svinná - Babkov, katastrálne územie Lietavská Svinná, okres Žilina. Pozemok je
lokalizovaný v obci Lietavská Svinná, štát Slovensko a (2) parcela KN-E č. 1145, Výmera 899 m2, Druh pozemku:
Trvalé trávnaté porasty, Podiel 1/4, evidovaný na LV. č. 776, , obec Lietavská Svinná - Babkov, katastrálne územie
Lietavská Svinná, okres Žilina. Pozemok je lokalizovaný v obci Lietavská Svinná, štát Slovensko a (3) parcela KN-E
č. 1147, Výmera 253 m2, Druh pozemku: Orná pôda, Podiel 1/4, evidovaný na LV. č. 776, , obec Lietavská Svinná Babkov, katastrálne územie Lietavská Svinná, okres Žilina. Pozemok je lokalizovaný v obci Lietavská Svinná, štát
Slovensko,
za
celkovú
sumu
233,89
€,
e) byt č. 1, 1 poschodie, Vchod 1, orientačné číslo vchodu 25, v bytovom dome súp. č. 654,postavenom na
parcele č. 1695/3, v podiele 1/1, Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a priľahlom pozemku:
12913/94715, evidovaný na LV č. 6568, obec Žilina, katastrálne územie Žilina. Byt je lokalizovaný v obci Žilina, ul.
Kálov
654/25,
štát
Slovensko,
za
kúpnu
cenu
71.100,EUR,
f) nebytový priestor č. 7 - 3, prízemie, Vchod 1, orientačné číslo vchodu 25, v bytovom dome súp. č. 654,
postavenom na parcele č. 1695/3, v podiele 1/1, Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a priľahlom
pozemku: 11428/94715, evidovaný na LV č. 6568, obec Žilina, katastrálne územie Žilina. Nebytový priestor je
lokalizovaný v obci Žilina, ul. Kálov 654/25, štát Slovensko, za kúpnu cenu 62.900,- EUR,
g) nebytový priestor č. 12 - 1, suterén, Vchod 1, orientačné číslo vchodu 25, v bytovom dome súp. č. 654,
postavenom na arcele č. 1695/3, Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a priľahlom pozemku:
8439/94715, evidovaný na LV č. 6568, obec Žilina, katastrálne územie Žilina, za kúpnu cenu 21.862,- EUR.
Správca dňa 13.1.2017 v Obchodnom vestníku č. 009/2017 zverejnil oznam, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate a má záujem vyhotoviť rozvrh.
Všeobecná časť konečného rozvrhu
Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k speňaženiu všetkého majetku úpadcu a došlo aj k vyplateniu veriteľov z
oddelených podstát a uplynula zákonom stanovená lehota na podanie námietok proti vyhotovenému zoznamu
pohľadávok proti podstate, vyhotovili sme návrh konečného rozvrhu výťažku dosiahnutého speňažením všeobecnej
podstaty.
Výška Vašich pohľadávok uspokojovaných týmto rozvrhom je uvedená v prílohe – v rozvrhovej časti.
Na základe uvedeného navrhujeme, aby ste ako osoba vykonávajúca pôsobnosť zástupcu veriteľov v lehote 15-tich
dní
doručenia
tejto
žiadosti
schválili
navrhovaný
rozvrh
výťažku
tak,
že
schválite
a)
pohľadávky
proti
podstate
priradené
k
všeobecnej
podstate:
767,54
€,
b)
odmenu
správcu
priradenú
k
všeobecnej
podstate
(z
výťažku):
765,29
€
c) výťažok pre veriteľov všeobecnej podstaty podľa prílohy.
Rozvrhová časť
Označenie a rozpis speňaženého majetku
Označenie zložky
súpisu majetku

Označenie
Popis zložky Spôsob
nadobúdateľ Výťažok
súpisu majetku speňaženia
a
nehnuteľnosť
zapísaná v
katastri
nehnuteľností
Okresného
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Okresného
úradu Žilina,
kat. územie:
dražba
DOM č. 130
Lietavská
správcom
Svinná, na LV
č. 122 ako
DOM,
postavená na
pozemku s
parc. č. 127/1.
pozemok
zapísaný v
katastri
nehnuteľností
Okresného
úradu Žilina,
kat. územie:
POZEMOK KN-Cparc. Lietavská
dražba
č. 127/1, k.ú. Lietavská Svinná, na LV správcom
č. 942,
parc. č. 127/1,
zastavené
plochy a
nádvoria o
výmere 295
m2.
pozemok
zapísaný v
katastri
nehnuteľností
Okresného
úradu Žilina,
POZEMOK KN-Cparc. kat. územie:
dražba
č. 127/2, k.ú. Lietavská Lietavská
správcom
Svinná
Svinná, na LV
č. 942,
parc. č. 127/2,
zastavené
plochy a
nádvoria o
výmere 35 m2
Byt č. 1, 1
poschodie,
Vchod 1,
orientačné
číslo vchodu
25, v bytovom
dome súp. č.
654,
postavenom na
parcele č.
1695/3, v
podiele 1/1,
Podiel na
spoločných
dražba
častiach a
byt č. 1
dražobníko
zariadeniach
m
domu a
priľahlom
pozemku:
12913/94715,
evidovaný na
LV č. 6568,
obec Žilina,
katastrálne
územie Žilina.
Byt je
lokalizovaný v
obci Žilina, ul.
Kálov 654/25,
štát Slovensko
Byt č. 2, 1
poschodie,
Vchod 1,
orientačné
číslo vchodu
25, v bytovom
dome súp. č.
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35 000,00 €

71 100,00 €

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

109

Obchodný vestník 64/2017

byt č. 2

nebytový priestory č
7-3

nebytový priestory č
12-1

dome súp. č.
654,
postavenom na
parcele č.
1695/3, v
podiele 1/1,
Podiel na
spoločných
dražba
častiach a
dražobníko
zariadeniach
m
domu a
priľahlom
pozemku:
8544/94715,
evidovaný na
LV č. 6568,
obec Žilina,
katastrálne
územie Žilina.
Byt je
lokalizovaný v
obci Žilina, ul.
Kálov 654/25,
štát Slovensko.
Nebytový
priestor č. 7 - 3,
prízemie,
Vchod 1,
orientačné
číslo vchodu
25, v bytovom
dome súp. č.
654,
postavenom na
parcele č.
1695/3, v
podiele 1/1,
Podiel na
spoločných
častiach a
dražba
zariadeniach dražobníko
domu a
m
priľahlom
pozemku:
11428/94715,
evidovaný na
LV č. 6568,
obec Žilina,
katastrálne
územie Žilina.
Nebytový
priestor je
lokalizovaný v
obci Žilina,
ul. Kálov
654/25, štát
Slovensko.
Nebytový
priestor č. 12 1, suterén,
Vchod 1,
orientačné
číslo vchodu
25, v bytovom
dome súp. č.
654,
postavenom na
parcele č.
1695/3, Podiel
na spoločných
častiach a
zariadeniach dražba
domu a
dražobníko
priľahlom
m
pozemku:
8439/94715,
evidovaný na
LV č. 6568,
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50 200,00 €

62 900,00 €

21 862,00 €
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LV č. 6568,
obec Žilina,
katastrálne
územie Žilina.
Nebytový
priestor je
lokalizovaný v
obci Žilina, ul.
Kálov 654/25,
štát
Slovensko.
Parcela KN-E
č. 890, výmera
1928 m2, Druh
pozemku: Orná
pôda, Podiel
1/4,
evidovaný na
LV. č. 776, ,
POZEMOK KN-E parc. obec Lietavská
č. 890, k.ú. Lietavská Svinná dražba
Svinná Babkov,
správcom
spoluvlastnícky podiel katastrálne
1/4
územie
Lietavská
Svinná, okres
Žilina.
Pozemok je
lokalizovaný v
obci Lietavská
Svinná, štát
Slovensko.
Parcela KN-E
č. 1145,
Výmera 899
m2, Druh
pozemku:
Trvalé trávnaté
porasty, Podiel
1/4,
evidovaný na
POZEMOK KN-E parc. LV. č. 776, ,
č. 1145, k.ú. Lietavská obec Lietavská
dražba
Svinná Svinná správcom
spoluvlastnícky podiel Babkov,
1/4
katastrálne
územie
Lietavská
Svinná, okres
Žilina.
Pozemok je
lokalizovaný v
obci Lietavská
Svinná, štát
Slovensko.
Parcela KN-E
č. 1147,
Výmera 253
m2, Druh
pozemku: Orná
pôda, Podiel
1/4, evidovaný
na
LV. č. 776, ,
POZEMOK KN-E parc.
obec Lietavská
č. 1147, k.ú. Lietavská
Svinná dražba
Svinná Babkov,
správcom
spoluvlastnícky podiel
katastrálne
1/4
územie
Lietavská
Svinná, okres
Žilina.
Pozemok je
lokalizovaný v
obci Lietavská
Svinná, štát
Slovensko.
osobné
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233,89 €
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osobné
motorové
vozidlo zn.
BMW X5, VIN: predaj iným
Motorové vozidlo BMW WBAFA710X0 vhodným
LN00130, EVČ: spôsobom
ZA 306FK, rok
výroby 2001,
nefunkčné
zrážky z
invalidného
Zabezpečeni
dôchodku
zrážky zo mzdy
e peňažných
realizované
prostriedkov
Sociálnou
poisťovňou
nájom z
Zabezpečeni
prenájmu
nájomné
e peňažných
nebytového
prostriedkov
priestoru č. 7-3
Zabezpečeni
preplatok u
vymoženie pohľadávok
e peňažných
správcu
prostriedkov
preradenie z oddelenej
podstaty byt č. 2
preradenie z oddelenej
podstaty byt č. 1

Deň vydania: 31.03.2017

3 000,00 €

680,55 €

2 900,00 €

1 374,25 €
202,52 €
1 029,57 €

Spolu rozvrhovaný výťažok

249 250,69 €

Súpisová hodnota majetku konkurznej podstaty/konkurzných podstát

označenie zložky
konkurznej podstaty

záložný veriteľ I

záložný
veriteľ II

Záložný
veriteľ III

hodnota pohľadávky
záložného veriteľa I
zabezpečenej majetkom

Ing.
František
KOSSOŇ,
František
Daňový
DOM č. 130
nar.
Zuziak
úrad Žilina I
28.1.1969,
Hollého 55,
Martin
Ing.
František
POZEMOK KN-Cparc.
KOSSOŇ,
František
Daňový
č. 127/1, k.ú. Lietavská
nar.
Zuziak
úrad Žilina I
Svinná
28.1.1969,
Hollého 55,
Martin
Ing.
František
POZEMOK KN-Cparc.
KOSSOŇ,
František
Daňový
č. 127/2, k.ú. Lietavská
nar.
Zuziak
úrad Žilina I
Svinná
28.1.1969,
Hollého 55,
Martin
OTP BANKA
vlastníci bytov
SLOVENSK
a
O, a.s.,
nebytových
Štúrova ul.
byt č. 1
priestorov v
5, 813 54
dome, podľa §
Bratislava,

31 959,88 €

31 959,88 €

31 959,88 €

88,49 €

hodnota
pohľadávky
záložného
veriteľa II
zabezpečenej
majetkom

49 790,88

26
114
20,21%
000,00 €
888,17 €

49 790,88

3 540,00
114
2,75%
€
888,17 €

€

€

49 790,88
€

91 784,50
€

percent
uány
podiel
zložky
majetku
hodnota
na
pohľadávk
celkovej
y
súpisová hodnote
záložného
hodnota =
veriteľa III
majetku podiela
zabezpeč
na
enej
spoločn
majetkom
ých
pohľadá
vkach
proti
podstate

114 420,00 € 0,33%
888,17 €

30
49
23,32%
000,00 €
790,88 €
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nebytový priestory č
7-3

nebytový priestory č
12-1
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dome, podľa §
Bratislava,
15 zák. č.
IČO:
182/1993 Z.z.
31318916
Ing.
OTP BANKA
František
SLOVENSKO,
KOSSOŇ,
a.s., Štúrova ul.
nar.
5, 813 54
28.1.1969,
Bratislava,
Hollého 55,
IČO: 31318916
Martin
OTP BANKA
vlastníci bytov
Ing.
SLOVENSK
a
František
O, a.s.,
nebytových
KOSSOŇ,
Štúrova ul.
priestorov v
nar.
5, 813 54
dome, podľa §
28.1.1969,
Bratislava,
15 zák. č.
Hollého 55,
IČO:
182/1993 Z.z.
Martin
31318916
OTP BANKA
vlastníci bytov
Mgr. Ida
SLOVENSK
a
Cabanová,
O, a.s.,
nebytových
rod.
Štúrova ul.
priestorov v
Porubská,
5, 813 54
dome, podľa §
nar.
Bratislava,
15 zák. č.
23.05.1950,
IČO:
182/1993 Z.z.
D197
31318916

Deň vydania: 31.03.2017
€

91 784,50 €

1 526,01 €

592,90 €

POZEMOK KN-E parc.
č. 890, k.ú. Lietavská
Daňový úrad
Svinná Žilina I
spoluvlastnícky podiel
1/4
POZEMOK KN-E parc.
č. 1145, k.ú. Lietavská
Daňový úrad
Svinná Žilina I
spoluvlastnícky podiel
1/4
POZEMOK KN-E parc.
č. 1147, k.ú. Lietavská
Daňový úrad
Svinná Žilina I
spoluvlastnícky podiel
1/4

790,88 €

49 790,88 €

91 784,50

30
49
23,32%
000,00 €
790,88 €

91 784,50

10
39
7,77%
000,00 €
333,46 €

€

€

114 888,17 €

114 888,17 €

114 888,17 €

500,00 € 0,39%

150,00 € 0,12%

60,00 € 0,05%

3 000,00
2,33%
€

Motorové vozidlo BMW nezaložené

zrážky zo mzdy

20
15,55%
000,00 €

nezaložené

0,53%
680,55 €

nájomné

nezaložené

2
2,25%
900,00 €

vymoženie
pohľadávok/iný
príjem/vrátený
nezaložené
preddavok na odmenu
predbežného správcu

1
1,07%
374,25 €

Celková hodnota majetku konkurznej podstaty podľa súpisovej hodnoty

128
1,00 €
624,80 €

Označenie a rozpis pohľadávok proti podstate, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku (výlučne náklady konkurzu a náklady
speňažovania dotknutej podstaty)
Suma
pohľadávk
Dátum
y proti
vzniku
Právny dôvod
podstate
pohľadávky/ Priradená k
Ppohľadávky
Veriteľ
vzniku
Dôvod priradenia k podstate
priradená
Dátum
podstate
proti podstate
pohľadávky
k
úhrady
rozvrhova
pohľadávky
nej
podstate
Súdny poplatok
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SR - Okresný súd
Žilina

Súdny poplatok
- určený
v zmysle
Schválením
zákona č.
rozvrhu/bez
71/1992 Zb.
všeobecná viaže sa k predmetnej
odkladne po
o súdnych
podstata
podstate
schválení
poplatkoch
rozvrhu
v platnom
znení, pol. č.: 5
písm. d)

Cash & Carry SR s.r.o.

kancelárske
potreby

Deň vydania: 31.03.2017

15,91 €
15,91 €

3.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

48,42

2,99 €

Československá
poskytnutie
obchodná banka, a.s. súčinnosti

17.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

30,00

1,86 €

Všeobecná úverová
banka, a.s.

poskytnutie
súčinnosti

15.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

24,00

1,48 €

Tatra banka, a.s.

poskytnutie
súčinnosti

16.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

30,00

1,86 €

OTP Banka
Slovensko, a.s.

poskytnutie
súčinnosti

18.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

31,87

1,97 €

Slovenská sporiteľňa, poskytnutie
a.s.
súčinnosti

17.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

24,00

1,48 €

poskytnutie
súčinnosti

15.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

19,12

1,18 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

1.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,10

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

10.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

9,90

0,61 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

31.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,10

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

31.7.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,10

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

16.9.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

3,30

0,20 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

16.9.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

13,75

0,85 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

18.9.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,70

0,11 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

18.9.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,70

0,11 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

23.9.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,70

0,11 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

26.9.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,70

0,11 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

26.9.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,70

0,11 €

Poštová banka, a.s.
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Slovenská pošta, a.s. poštovné

1.10.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,10

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

9.10.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,10

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

10.11.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,70

0,11 €

Mesto Žilina

parkovné

14.11.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

23.12.2014

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,10

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

22.5.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

22.5.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 30.5.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

30.5.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

9.6.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

9.6.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

11.6.2015

oddelená viaže sa k predmetnej
OTP/položk
podstate
y 1-4 súpisu

1,15

0,00

1,15

0,00

1,15

0,00

1,15

0,00

1,15

0,00

1,15

0,00

oddelená DU viaže sa k predmetnej
pozemky
podstate
Lietavská
Svinná
oddelená dom a
pozemky s viaže sa k predmetnej
ním spojené podstate
Lietavská
Svinná
oddelená Ing. Kossoň viaže sa k predmetnej
- položky
podstate
1-4 súpisu
oddelená Ing.
viaže sa k predmetnej
Cabanová podstate
položky 1-4súpisu
oddelená vlastníci - viaže sa k predmetnej
položky 1-4- podstate
súpisu

Slovenská pošta, a.s. poštovné

11.6.2015

Slovenská pošta, a.s. poštovné

11.6.2015

Slovenská pošta, a.s. poštovné

11.6.2015

Slovenská pošta, a.s. poštovné

11.6.2015

Slovenská pošta, a.s. poštovné

11.6.2015

Tatra banka, a.s.

úroky

30.6.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,03

0,00 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 30.6.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

poplatok za

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
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30.6.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

7.7.2015

oddelená
podstata viaže sa k predmetnej
Lietavská
podstate
Svinná/Zuzi
ak

1,15

0,00

Slovenská pošta, a.s. poštovné

20.7.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,30

0,08 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

22.7.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

22.7.2015

oddelená viaže sa k predmetnej
OTP/položk
podstate
y 1-4 súpisu

1,30

0,00

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

Konkurzy a reštrukturalizácie

Tatra banka, a.s.

poplatky za
transakcie

31.7.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,18

0,01 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.7.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.7.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.7.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.7.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

22.9.2015

oddelená viaže sa k predmetnej
OTP/položk
podstate
y 1-4 súpisu

1,15

0,00

Slovenská pošta, a.s. poštovné

22.9.2015

oddelená viaže sa k predmetnej
OTP/položk
podstate
y 1-4 súpisu

1,15

0,00

Slovenská pošta, a.s. poštovné

22.9.2015

oddelená viaže sa k predmetnej
OTP/položk
podstate
y 1-4 súpisu

1,15

0,00

Slovenská pošta, a.s. poštovné

22.9.2015

oddelená viaže sa k predmetnej
OTP/položk
podstate
y 1-4 súpisu

1,15

0,00

Slovenská pošta, a.s. poštovné

22.9.2015

oddelená viaže sa k predmetnej
OTP/položk
podstate
y 1-4 súpisu

1,15

0,00

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 30.9.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

30.9.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

7.10.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,30

0,08 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

9.10.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

12.10.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za

31.10.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
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Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.10.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.10.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

31.10.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,36

0,02 €

1.12.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

30.11.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 30.11.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

30.11.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,36

0,02 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.12.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.12.2015

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

12.1.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

15.1.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.1.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.1.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

31.1.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,18

0,01 €

notár

poplatok za
overenie

16.2.2016

oddelená
podstata NP 12-1

viaže sa k predmetnej
podstate

7,64

0,00

notár

poplatok za
overenie

16.2.2016

oddelená
podstata B2

viaže sa k predmetnej
podstate

7,64

0,00

notár

poplatok za
overenie

16.2.2016

oddelená
podstata B1

viaže sa k predmetnej
podstate

7,64

0,00

notár

poplatok za
overenie

16.2.2016

oddelená
podstata NP 7-3

viaže sa k predmetnej
podstate

7,64

0,00

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

29.2.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

22.2.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

poplatok za IB 29.2.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

Tatra banka, a.s.
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29.2.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,18

0,01 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

16.3.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

23.3.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,15

0,07 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.3.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.3.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

31.3.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,36

0,02 €

Ing. Kalabusová

znalecký
posudok

5.4.2016

spoluvlastní
cke podiely viaže sa k predmetnej
Lietavská
podstate
Svinná

195,00

0,00

Mesto Žilina

daň z
1.1.2016
nehnuteľností

byty a
viaže sa k predmetnej
nebyty v ZA podstate

531,61

0,00

ProAuctio, s.r.o.

náklady dražby
a odmena
21.4.2016
dražobníka

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t č. 2
podstate

2 749,88

0,00

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

30.4:2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 30.4:2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

30.4.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,90

0,06 €

Daňový úrad Žilina

daň z úrokov

30.4.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,02

0,00 €

2.5.2016

oddelená/do
viaže sa k predmetnej
m Lietavská
podstate
Svinná

250,00

0,00

ing. Štefan Pastierovič znalecký
- znalec
posudok

Daňový úrad Žilina

daň z
motorových
vozidiel

9.5.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

68,91

4,26 €

JUDr. Dana
Tabačková, notár

overenie
podpisov a
kópie

9.5.2016

byty a
nebyty v ZA viaže sa k predmetnej
- pomerne podstate
na každý

26,17

0,00

Daňový úrad Žilina

daň z
motorových
vozidiel

9.5.2016

všeobecná

viaže sa k predmetnej
podstate

68,91

68,91

Ing. Róbert Žabka

vedenie
účtovníctva Ing. Róbert
Žabka

13.5.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1 074,00

66,42 €

JUDr. Dana
Tabačková, notár

overenie
podpisov a
kópie

18.5.2016

dom a
pozemky - viaže sa k predmetnej
pomerne na podstate
každý

14,81

0,00

Daňový úrad Žilina

DPH - predaj
auta

26.5.2016

všeobecná

500,00

500,00

poplatok za

viaže sa k predmetnej
podstate

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
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Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.5.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.5.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

31.5.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,72

0,04 €

Daňový úrad Žilina

daň z úrokov

31.5.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,08

0,00 €

JUDr. Barbora
Behýlová, notár BB

úkony spojené
20.6.2016
s dražbou

oddelená/do
viaže sa k predmetnej
m Lietavská
podstate
Svinná

463,81

0,00

JUDr. Barbora
Behýlová, notár BB

úkony spojené
20.6.2016
s dražbou

oddelená/po
zemky
viaže sa k predmetnej
Lietavská
podstate
Svinná

195,96

0,00

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

30.6.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

5,00

0,31 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 30.6.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1,00

0,06 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

30.6.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,90

0,06 €

Daňový úrad Žilina

daň z úrokov

30.6.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

0,08

0,00 €

Ing. Róbert Žabka

vedenie
účtovníctva Ing. Róbert
Žabka

30.6.2016

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

1 086,00

67,16 €

SPP - Distribúcia, a.s. dodávka plynu 30.4.2015

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t. Č. 1
podstate

609,98

0,00 €

SPP - Distribúcia, a.s. dodávka plynu 31.12.2014

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t. Č. 1
podstate

489,85

0,00 €

SPP - Distribúcia, a.s. dodávka plynu 31.10.2014

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t. Č. 1
podstate

38,06

0,00 €

SPP - Distribúcia, a.s. dodávka plynu 25.8.2014

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t. Č. 1
podstate

42,00

0,00 €

SPP - Distribúcia, a.s. dodávka plynu 22.7.2014

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t. Č. 1
podstate

78,53

0,00 €

SPP - Distribúcia, a.s. dodávka plynu 8.9.2014

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t. Č. 1
podstate

15,00

0,00 €

SPP - Distribúcia, a.s. dodávka plynu 25.2.2014

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t. Č. 1
podstate

15,00

0,00 €

SPP - Distribúcia, a.s. dodávka plynu 9.12.2014

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t. Č. 1
podstate

15,00

0,00 €

náklady dražby
a odmena
22.6.2016
dražobníka

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t č. 1
podstate

4 498,98

0,00 €

oddelená/ne viaže sa k predmetnej
by č. 7-3
podstate

4 044,43

0,00 €

ProAuctio, s.r.o.

ProAuctio, s.r.o.

náklady dražby
a odmena
22.6.2016
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by č. 7-3

podstate

Deň vydania: 31.03.2017
4 044,43

0,00 €

úhrady do
Vlastníci bytov a
fondov - byt č. 4.7.2016
nebytových priestorov
2

oddelená/by viaže sa k predmetnej
t. Č. 2
podstate

232,53

0,00 €

úhrady do
Vlastníci bytov a
fondov - nebyt. 4.7.2016
nebytových priestorov
Pr. 7-3

oddelená/ne viaže sa k predmetnej
byt. Č. 7-3 podstate

1 902,26

0,00 €

JUDr. Václav
Jaroščiak, správca

osobné
výdavky

všeobecná/ viaže sa k predmetnej
oddelená
podstate

56,12

3,47 €

pohľadávky proti
podstaty pripadajúce
na oddelenú podstatu
spol. podiely v Liet.
Svinnej, ktoré neboli
uspokojené z výťažku
predaja pozemkov

pomerne
prerozdelené
medzi ostatné
podstaty

226,44

14,00 €

10.10.2014

Slovenská pošta, a.s. poštovné

21.7.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,15

0,09 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

21.7.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,15

0,09 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.7.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

5,00

0,39 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.7.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,00

0,08 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

31.7.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

0,36

0,03 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

4.8.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,15

0,09 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

9.8.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,30

0,10 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

9.8.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,60

0,12 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

9.8.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,60

0,12 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

9.8.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,30

0,10 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

9.8.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,30

0,10 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.8.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

5,00

0,39 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.8.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,00

0,08 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

31.8.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

0,72

0,06 €

7.9.2016

oddelená NP 12-1

1,15

0,00 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

oddelená - NP 12-1

oddelená -
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Slovenská pošta, a.s. poštovné

7.9.2016

oddelená NP 12-1

oddelená - NP 12-1

1,15

0,00 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

7.9.2016

oddelená NP 12-1

oddelená - NP 12-1

1,15

0,00 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

30.9.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

5,00

0,39 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 30.9.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,00

0,08 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

30.9.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

15,18

1,18 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

14.10.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,25

0,10 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

17.10.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,25

0,10 €

Slovenská pošta, a.s. poštovné

26.10.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,25

0,10 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.10.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

5,00

0,39 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.10.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,00

0,08 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

0,54

0,04 €

ProAuctio, s.r.o.

náklady dražby
oddelená/N
a odmena
23.11.2016
oddelená/NEBYT 12-1
EBYT 12-1
dražobníka

2 199,80

0,00 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

30.11.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

5,00

0,39 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 30.11.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,00

0,08 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

30.11.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

0,36

0,03 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
bežný účet

31.12.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

5,00

0,39 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za IB 31.12.2016

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

1,00

0,08 €

Tatra banka, a.s.

poplatok za
transakcie

všeobecná/
všeobecná/oddelená
oddelená

0,18

0,01 €

22 179,76 €

767,54 €

31.10.2016

31.12.2016

Spolu pohľadávky proti podstate vzťahujúce na podstatu, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku
týmto rozvrhom:

Paušálna odmena správcu do konania I. schôdze
veriteľov v zmysle ust. § 12 Vyhlášky (ďalej aj ako
len "Paušálna odmena")
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Súpisová hodnota
majetku
rozdeľovaného týmto
rozvrhom Úpadcu
zapísaného do súpisu
majetku Úpadcu v
10 000,00 €
čase konania I.
schôdze veriteľov bez
poznámky
rozvrhovaná týmto
rozvrhom
Suma Paušálnej
odmeny

663,88 €

Suma Paušálnej
odmeny vzťahujúcej sa
na podstatu, ktorej
41,06 €
rozvrh výťažku sa
realizuje týmto
rozvrhom
Suma Paušálnej
odmeny vzťahujúcej sa
na podstatu, ktorej
rozvrh výťažku sa
49,27 €
realizuje týmto
rozvrhom po
zohľadnení 20% DPH

Výpočet limitu odmeny správcu z
výťažku v zmysle ust. § 14 Vyhlášky

Suma výťažku
zahrnutého do tohto
rozvrhu výťažku (t.j.
HV) - bez preradenej
sumy z oddelených
podstát
Súpisová hodnota
majetku Úpadcu
zapísaného do súpisu
majetku Úpadcu v
čase konania I.
schôdze veriteľov bez
poznámky (t.j. HS)
Koeficient pre výpočet
limitu odmeny správcu
z výťažku (môže byť
maximálne 1)
Limit odmeny správcu
z výťažku

7 954,80 €

3 000,00 €

0,377130789
125 184,49 €

Odmena správcu z výťažku - predaj
hnuteľných vecí
Suma výťažku
zahrnutého do tohto
rozvrhu výťažku a
získaného
3 000,00 €
speňažovaním (t.j. HV)
- bez preradenej sumy
z oddelených podstát
Ustanovenie Vyhlášky
Ust. § 20 ods.
relevantné pre výpočet
1, písm. d)
odmeny z výťažku
Percentuálna sadzba
pre výpočet odmeny z
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pre výpočet odmeny z
13%
rozvrhovaného
výťažku (t.j. %)
Vzorec výpočtu
(HV/100)*%
odmeny z výťažku
Odmena správcu z
výťažku

390,00 €

Odmena správcu z
výťažku hnuteľných a
nehnuteľných vecí po 468,00 €
zohľadnení limitu vrátane DPH
Vyplatená časť
odmeny správcu z
0,00 €
výťažku
Nevyplatená časť
odmeny správcu z
výťažku

468,00 €

Odmena správcu z výťažku pohľadávky
Suma výťažku
zahrnutého do tohto
rozvrhu výťažku a
získaného
4 954,80 €
speňažovaním (t.j. HV)
- bez preradenej sumy
z oddelených podstát
Ustanovenie Vyhlášky
relevantné pre výpočet Ust. § 17
odmeny z výťažku
Percentuálna sadzba
pre výpočet odmeny z
5%
rozvrhovaného
výťažku (t.j. %)
Vzorec výpočtu
(HV/100)*%
odmeny z výťažku
Odmena správcu z
výťažku

247,74 €

Odmena správcu z
výťažku hnuteľných a
nehnuteľných vecí po 297,288
zohľadnení limitu vrátane DPH
Vyplatená časť
odmeny správcu z
0,00 €
výťažku
Nevyplatená časť
odmeny správcu z
výťažku

297,29 €

Výpočet čistého výťažku rozvrhovaného týmto rozvrhom

Suma výťažku
zahrnutého do tohto
rozvrhu výťažku

Suma
Suma
odmeny
pohľadávok
správcu =
proti podstate
odmena z
pripadajúcich
výťažku,
na výťažok
paušálna
rozvrhovaný
suma
týmto rozvrhom
vyplatená

Suma
rezervy
správcu na
uspokojovan
ie budúcich
Suma čistého výťažku po
pohľadávok
odpočítaní odmeny správcu a
proti
pohľadávok proti podstate
podstate v
pripadajúcich na výťažok
prípade
rozvrhovaný týmto rozvrhom
čiastkového
rozvrhu v
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vyplatená

rozvrhu v
zmysle ust.
§ 98 ods. 2
ZKR

765,29 €

0,00 €

Deň vydania: 31.03.2017

7 654,06 €

Rozvrh čistého výťažku v prospech veriteľov uspokojovaného týmto rozvrhom
Konečná
zistená
suma
Vyplatená
Suma na vyplatenie na
pohľadávky časť
základe tohto konečného
Veriteľa,
pohľadávky
rozvrhu výťažku
rozvrhovaná veriteľa
týmto
rozvrhom

P.
Veriteľ
č..

Sídlo

Allianz - Slovesnká
sporiteľňa,
1
a.s.
IČO:
00 151 700

Dostojevského
rad 4
815 329,97 €
74 Bratislava

0,00 €

Mičinská cesta
Cabanová Ida,
35
974 01
2 JUDr. IČO: 42 005
23 844,29 € 0,00 €
Banská
787
Bastrica

5,67 €

410,08 €

3

Dôvera zdravotná
poisťona,
a.s.
IČO:
35 942 436

Einstainova
25
851 01
Bratislava

92,06 €

0,00 €

1,58 €

4

Dôvera zdravotná
poisťona,
a.s.
IČO:
35 942 436

Einstainova
25
851 01
Bratislava

57,60 €

0,00 €

0,99 €

Dôvera zdravotná
poisťona,
5
a.s.
IČO:
35 942 436

Einstainova
25
851 01
Bratislava

70,35 €

0,00 €

1,21 €

Dôvera zdravotná
poisťona,
6
a.s.
IČO:
35 942 436

Einstainova
25
851 01
Bratislava

142,80 €

0,00 €

2,46 €

Dôvera zdravotná
poisťona,
7
a.s.
IČO:
35 942 436

Einstainova
25
851 01
Bratislava

143,09 €

0,00 €

2,46 €

8

Dôvera zdravotná
poisťona,
a.s.
IČO:
35 942 436

Einstainova
25
851 01
Bratislava

101,53 €

0,00 €

1,75 €

9

Dôvera zdravotná
poisťona,
a.s.
IČO:
35 942 436

Einstainova
25
851 01
Bratislava

98,56 €

0,00 €

1,70 €

Dôvera zdravotná
1 poisťona,
0 a.s.
IČO:
35 942 436

Einstainova
25
851 01
Bratislava

67,81 €

0,00 €

1,17 €

Dôvera zdravotná
1 poisťona,
1 a.s.
IČO:

Einstainova
25
851 01

98,56 €

0,00 €

1,70 €
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1 a.s.
35 942 436

IČO:

Dôvera zdravotná
1 poisťona,
2 a.s.
IČO:
35 942 436

Konkurzy a reštrukturalizácie

851 01
Bratislava
Einstainova
25
851 01
Bratislava

0,00 €

1,11 €

EOS KSI Česká
Novodvorská
1 republika,
994
142 21 0,00 €
3 s.r.o.
IČO:
Praha 4 ČR
25 117 483

0,00 €

0,00 €

Hulmanová Janušová, Dolné Rudiny
1 Stanislava,
2956/3
4 JUDr.
010 01
IČO: 42222656
Žilina

0,00 €

1,86 €

64,47 €

107,95 €

1 Chvíľa Dušan,
5 Ing.

Čerovská
8/119
010 11 622,80 € 0,00 €
08 Žilina

199,89 €

1
Chvíľa Martin
6

Čerovská
11
08 Žilina

010 4 400,12 €

0,00 €

75,67 €

1 Kossoň František,
7 Ing.

Nezvalova
9
036 2 963,48 €
01 Martin

0,00 €

50,97 €

1 Kossoň František,
8 Ing.

Nezvalova
9
036 0,00 €
01 Martin

0,00 €

0,00 €

1 Kossoň František,
9 Ing.

Nezvalova
139 440,00
9
036
0,00 €
€
01 Martin

2 KVASNICA Eduard,
0 Ing. nar. 9.9.1959

Deň vydania: 31.03.2017

Žltá
19
010 03

13 885,17 € 0,00 €

2 398,10 €

238,80 €

Žiina
Mesto
2
Žilina
1
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
21,90 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

0,38 €

Mesto
2
Žilina
2
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
21,90 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

0,38 €

Mesto
2
Žilina
3
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
21,90 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

0,38 €

Mesto
2
Žilina
4
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
23,42 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

0,40 €

Mesto
2
Žilina
5
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
23,36 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

0,40 €

Námestie obetí
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Mesto
2
Žilina
6
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
428,86 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

7,38 €

Mesto
2
Žilina
7
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
157,30 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

2,71 €

Mesto
2
Žilina
8
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
428,86 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

7,38 €

Mesto
2
Žilina
9
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
22,93 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

0,39 €

Mesto
3
Žilina
0
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
428,86 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

7,38 €

Mesto
3
Žilina
1
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
77,20 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

1,33 €

Mesto
3
Žilina
2
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
24,43 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

0,42 €

Mesto
3
Žilina
3
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
430,22 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

7,40 €

Mesto
3
Žilina
4
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
429,95 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

7,39 €

Mesto
3
Žilina
5
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
38,44 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

0,66 €

Mesto
3
Žilina
6
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
429,95 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

7,39 €

Mesto
3
Žilina
7
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
531,61 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

9,14 €

Mesto
3
Žilina
8
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
531,61 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

9,14 €

Mesto
3
Žilina
9
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
531,61 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

9,14 €

0,00 €

9,44 €

Mesto
4
Žilina
0
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
548,68 €
1,
011

Deň vydania: 31.03.2017
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0

IČO: 00321796

Konkurzy a reštrukturalizácie

1,
011
31 Žilina

Mesto
4
Žilina
1
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
514,32 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

8,85 €

Mesto
4
Žilina
2
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
253,12 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

4,35 €

Mesto
4
Žilina
3
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
299,52 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

5,15 €

Mesto
4
Žilina
4
IČO: 00321796

Námestie obetí
komunizmu č.
115,20 €
1,
011
31 Žilina

0,00 €

1,98 €

OTP Banka
4 Slovensko,
5 a.s.
IČO: 31318916

Štúrova
5
813 54
Bratislava

0,00 €

0,00 €

0,00 €

POHOTOVOSŤ,
4
s.r.o.
IČO:
6
35807598

Pribinova
25
811 09
Bratislava

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Slovenská
konsolidačná,
4
a.s.
7
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 701,33 €
99 Bratislava

0,00 €

12,06 €

Cintorínska
21
814 701,65 €
99 Bratislava

0,00 €

12,07 €

J. Kráľa
2,
1 263,19 €
010 01 Žilina

0,00 €

21,72 €

J. Kráľa
2,
940,31 €
010 01 Žilina

0,00 €

16,17 €

J. Kráľa
2,
571,53 €
010 01 Žilina

0,00 €

9,83 €

J. Kráľa
2,
1 033,39 €
010 01 Žilina

0,00 €

17,77 €

J. Kráľa
2,
4 291,90 €
010 01 Žilina

0,00 €

73,81 €

Slovenská
konsolidačná,
4
a.s.
8
IČO:
35776005
Slovenská
republika
4
9 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
5
0 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
5
1 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
5
2 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
5
3 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika

Deň vydania: 31.03.2017

J. Kráľa
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republika
5
4 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
5
5 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
5
6 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
5
7 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
5
8 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
5
9 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
6
0 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
6
1 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
6
2 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
6
3 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
6
4 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
6
5 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
6
6 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816

Konkurzy a reštrukturalizácie

J. Kráľa
2,
2 142,16 €
010 01 Žilina

0,00 €

36,84 €

J. Kráľa
2,
882,65 €
010 01 Žilina

0,00 €

15,18 €

J. Kráľa
2,
744,26 €
010 01 Žilina

0,00 €

12,80 €

J. Kráľa
2,
345,40 €
010 01 Žilina

0,00 €

5,94 €

J. Kráľa
2,
490,89 €
010 01 Žilina

0,00 €

8,44 €

J. Kráľa
2,
113,46 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,95 €

J. Kráľa
2,
146,75 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,52 €

J. Kráľa
2,
62,50 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,07 €

J. Kráľa
2,
62,10 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,07 €

J. Kráľa
2,
331,93 €
010 01 Žilina

0,00 €

5,71 €

J. Kráľa
2,
331,93 €
010 01 Žilina

0,00 €

5,71 €

J. Kráľa
2,
102,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,77 €

J. Kráľa
2,
1,31 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,02 €

Deň vydania: 31.03.2017
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Slovenská
republika
6
7 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
6
8 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
6
9 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
0 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
1 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
2 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
3 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
4 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
5 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
6 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
7 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
8 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
7
9 Daňový úrad

Konkurzy a reštrukturalizácie

J. Kráľa
2,
24,75 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,43 €

J. Kráľa
2,
18,17 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,31 €

J. Kráľa
2,
18,17 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,31 €

J. Kráľa
2,
26,48 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,46 €

J. Kráľa
2,
25,22 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,43 €

J. Kráľa
2,
66,38 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,14 €

J. Kráľa
2,
66,38 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,14 €

J. Kráľa
2,
66,38 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,14 €

J. Kráľa
2,
66,38 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,14 €

J. Kráľa
2,
66,38 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,14 €

J. Kráľa
2,
132,77 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,28 €

J. Kráľa
2,
66,38 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,14 €

J. Kráľa
2,
2 424,10 €
010 01 Žilina

0,00 €

41,69 €

Deň vydania: 31.03.2017
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9 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
0 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
1 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
2 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
3 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
4 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
5 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
6 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
7 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
8 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
8
9 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
9
0 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
9
1 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

010 01 Žilina

J. Kráľa
2,
1 305,57 €
010 01 Žilina

0,00 €

22,45 €

J. Kráľa
2,
136,95 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,36 €

J. Kráľa
2,
158,83 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,73 €

J. Kráľa
2,
181,67 €
010 01 Žilina

0,00 €

3,12 €

J. Kráľa
2,
28,51 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,49 €

J. Kráľa
2,
31,66 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,54 €

J. Kráľa
2,
72,19 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,24 €

J. Kráľa
2,
749,55 €
010 01 Žilina

0,00 €

12,89 €

J. Kráľa
2,
334,91 €
010 01 Žilina

0,00 €

5,76 €

J. Kráľa
2,
62,50 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,07 €

J. Kráľa
2,
88,88 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,53 €

J. Kráľa
2,
1 205,93 €
010 01 Žilina

0,00 €

20,74 €

J. Kráľa
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republika
9
2 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
9
3 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
9
4 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
9
5 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
9
6 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
9
7 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
9
8 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
9
9 Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
0
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
1
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
2
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
3
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
4
Žilina
IČO: 00634816

Konkurzy a reštrukturalizácie

J. Kráľa
2,
66,38 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,14 €

J. Kráľa
2,
66,38 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,14 €

J. Kráľa
2,
331,93 €
010 01 Žilina

0,00 €

5,71 €

J. Kráľa
2,
33,19 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,57 €

J. Kráľa
2,
14 857,08 € 0,00 €
010 01 Žilina

255,51 €

J. Kráľa
2,
812,88 €
010 01 Žilina

0,00 €

13,98 €

J. Kráľa
2,
952,66 €
010 01 Žilina

0,00 €

16,38 €

J. Kráľa
2,
282,61 €
010 01 Žilina

0,00 €

4,86 €

J. Kráľa
2,
720,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

12,40 €

J. Kráľa
2,
31,84 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,55 €

J. Kráľa
2,
299,64 €
010 01 Žilina

0,00 €

5,15 €

J. Kráľa
2,
186,29 €
010 01 Žilina

0,00 €

3,20 €

J. Kráľa
2,
1 412,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

24,30 €

Deň vydania: 31.03.2017
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Obchodný vestník 64/2017
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
5
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
6
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
7
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
8
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
0
Daňový úrad
9
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
1
Daňový úrad
0
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
1
Daňový úrad
1
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
1
Daňový úrad
2
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
1
Daňový úrad
3
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
1
Daňový úrad
4
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
1
Daňový úrad
5
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
1
Daňový úrad
6
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
1
Daňový úrad
7

Konkurzy a reštrukturalizácie

J. Kráľa
2,
1 266,42 €
010 01 Žilina

0,00 €

21,78 €

J. Kráľa
2,
445,84 €
010 01 Žilina

0,00 €

7,67 €

J. Kráľa
2,
427,62 €
010 01 Žilina

0,00 €

7,35 €

J. Kráľa
2,
10,32 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,18 €

J. Kráľa
2,
77 298,56 € 0,00 €
010 01 Žilina

1 329,38 €

J. Kráľa
2,
86,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,49 €

J. Kráľa
2,
448,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

7,72 €

J. Kráľa
2,
814,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

14,01 €

J. Kráľa
2,
320,00 €
010 01 Žilina

0,00 €

5,50 €

J. Kráľa
2,
451,30 €
010 01 Žilina

0,00 €

7,76 €

J. Kráľa
2,
744,00 €
010 01 Žilina

0,00 €

12,80 €

J. Kráľa
2,
3 261,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

56,10 €

J. Kráľa
2,
552,70 €
010 01 Žilina

0,00 €

9,51 €

Deň vydania: 31.03.2017
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Obchodný vestník 64/2017
7

Daňový úrad
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika

1
1
Daňový úrad
8
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
1
Daňový úrad
9
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
0
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
1
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
2
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
3
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
4
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
5
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
6
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
7
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
8
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
9
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

010 01 Žilina

J. Kráľa
2,
600,20 €
010 01 Žilina

0,00 €

10,32 €

J. Kráľa
2,
1 628,00 €
010 01 Žilina

0,00 €

28,00 €

J. Kráľa
2,
192,10 €
010 01 Žilina

0,00 €

3,30 €

J. Kráľa
2,
490,10 €
010 01 Žilina

0,00 €

8,43 €

J. Kráľa
2,
304,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

5,24 €

J. Kráľa
2,
7,45 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,13 €

J. Kráľa
2,
48,68 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,84 €

J. Kráľa
2,
45,94 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,79 €

J. Kráľa
2,
132,77 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,28 €

J. Kráľa
2,
4 136,72 €
010 01 Žilina

0,00 €

71,14 €

J. Kráľa
2,
774,73 €
010 01 Žilina

0,00 €

13,32 €

J. Kráľa
2,
355,60 €
010 01 Žilina

0,00 €

6,12 €

J. Kráľa
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1
3
Daňový úrad
0
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
3
Daňový úrad
1
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
3
Daňový úrad
2
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
3
Daňový úrad
3
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
3
Daňový úrad
4
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
3
Daňový úrad
5
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
3
Daňový úrad
6
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
3
Daňový úrad
7
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
2
Daňový úrad
8
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
3
Daňový úrad
9
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
4
Daňový úrad
0
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
4
Daňový úrad
1
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
4
Daňový úrad
2
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská

Konkurzy a reštrukturalizácie

J. Kráľa
2,
2 461,06 €
010 01 Žilina

0,00 €

42,33 €

J. Kráľa
2,
103,56 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,78 €

J. Kráľa
2,
43,68 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,75 €

J. Kráľa
2,
87,53 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,51 €

J. Kráľa
2,
131,34 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,26 €

J. Kráľa
2,
571,89 €
010 01 Žilina

0,00 €

9,84 €

J. Kráľa
2,
1 263,90 €
010 01 Žilina

0,00 €

21,74 €

J. Kráľa
2,
175,40 €
010 01 Žilina

0,00 €

3,02 €

J. Kráľa
2,
740,30 €
010 01 Žilina

0,00 €

12,73 €

J. Kráľa
2,
1 068,10 €
010 01 Žilina

0,00 €

18,37 €

J. Kráľa
2,
1 985,60 €
010 01 Žilina

0,00 €

34,15 €

J. Kráľa
2,
227,50 €
010 01 Žilina

0,00 €

3,91 €

J. Kráľa
2,
248,20 €
010 01 Žilina

0,00 €

4,27 €

Deň vydania: 31.03.2017
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Slovenská
republika

1
4
Daňový úrad
3
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
4
Daňový úrad
4
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
4
Daňový úrad
5
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
4
Daňový úrad
6
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
4
Daňový úrad
7
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
4
Daňový úrad
8
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
4
Daňový úrad
9
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
5
Daňový úrad
0
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
5
Daňový úrad
1
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
5
Daňový úrad
2
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
5
Daňový úrad
3
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
5
Daňový úrad
4
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
5
Daňový úrad
5
Žilina

Konkurzy a reštrukturalizácie

J. Kráľa
2,
1 575,00 €
010 01 Žilina

0,00 €

27,09 €

J. Kráľa
2,
45,30 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,78 €

J. Kráľa
2,
313,78 €
010 01 Žilina

0,00 €

5,40 €

J. Kráľa
2,
33,19 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,57 €

J. Kráľa
2,
34,00 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,58 €

J. Kráľa
2,
350,00 €
010 01 Žilina

0,00 €

6,02 €

J. Kráľa
2,
66,38 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,14 €

J. Kráľa
2,
8,34 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,14 €

J. Kráľa
2,
8,34 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,14 €

J. Kráľa
2,
8,34 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,14 €

J. Kráľa
2,
14,31 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,25 €

J. Kráľa
2,
11,61 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,20 €

J. Kráľa
2,
17,92 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,31 €

Deň vydania: 31.03.2017
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Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika

1
5
Daňový úrad
6
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
5
Daňový úrad
7
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
5
Daňový úrad
8
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
5
Daňový úrad
9
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad
0
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad
1
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad
2
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad
3
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad
4
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad
5
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad
6
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad
7
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad

Konkurzy a reštrukturalizácie

J. Kráľa
2,
54,10 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,93 €

J. Kráľa
2,
45,50 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,78 €

J. Kráľa
2,
156,50 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,69 €

J. Kráľa
2,
65,48 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,13 €

J. Kráľa
2,
54,99 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,95 €

J. Kráľa
2,
49,40 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,85 €

J. Kráľa
2,
171,61 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,95 €

J. Kráľa
2,
171,61 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,95 €

J. Kráľa
2,
42,90 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,74 €

J. Kráľa
2,
34,00 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,58 €

J. Kráľa
2,
34,00 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,58 €

J. Kráľa
2,
477,99 €
010 01 Žilina

0,00 €

8,22 €

0,00 €

13,70 €

J. Kráľa
2,

796,65 €

Deň vydania: 31.03.2017
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6
Daňový úrad
8
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
6
Daňový úrad
9
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
1
7
Daňový úrad
0
Žilina
IČO: 00634816

2,

Konkurzy a reštrukturalizácie
796,65 €

0,00 €

13,70 €

J. Kráľa
2,
597,49 €
010 01 Žilina

0,00 €

10,28 €

J. Kráľa
2,
995,81 €
010 01 Žilina

0,00 €

17,13 €

SR - Krajský súd
1
v
7
Bratislave
1
IČO: 215 759

Zahradnícka
10,
813 199,16 €
66 Bratislava

0,00 €

3,43 €

SR - Krajský súd
1
v
7
Bratislave
2
IČO: 215 759

Zahradnícka
10,
813 16,50 €
66 Bratislava

0,00 €

0,28 €

SR - Krajský súd
1
v
7
Bratislave
3
IČO: 215 759

Zahradnícka
10,
813 39,83 €
66 Bratislava

0,00 €

0,68 €

SR - Krajský súd
1
v
7
Bratislave
4
IČO: 215 759

Zahradnícka
10,
813 33,19 €
66 Bratislava

0,00 €

0,57 €

SR - Krajský súd
1
v
7
Bratislave
5
IČO: 215 759

Zahradnícka
10,
813 39,83 €
66 Bratislava

0,00 €

0,68 €

SR - Krajský súd
1
v
7
Bratislave
6
IČO: 215 759

Zahradnícka
10,
813 191,00 €
66 Bratislava

0,00 €

3,28 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
7
8-10
813 175,96 €
Bratislave
IČO:
7
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

3,03 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
7
8-10
813 505,64 €
Bratislave
IČO:
8
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

8,70 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
7
8-10
813 149,07 €
Bratislave
IČO:
9
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

2,56 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 78,20 €
Bratislave
IČO:
0
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

1,34 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 904,06 €
Bratislave
IČO:
1
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

15,55 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 158,63 €
Bratislave
IČO:
2
63 Bratislava,

0,00 €

2,73 €

Deň vydania: 31.03.2017

010 01 Žilina
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2

Bratislave
30807484

IČO:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.03.2017

63 Bratislava,

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 510,80 €
Bratislave
IČO:
3
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

8,78 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 1 105,80 €
Bratislave
IČO:
4
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

19,02 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 955,00 €
Bratislave
IČO:
5
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

16,42 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 639,10 €
Bratislave
IČO:
6
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

10,99 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 387,00 €
Bratislave
IČO:
7
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

6,66 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 355,90 €
Bratislave
IČO:
8
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

6,12 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
8
8-10
813 323,50 €
Bratislave
IČO:
9
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

5,56 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 331,81 €
Bratislave
IČO:
0
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

5,71 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 324,73 €
Bratislave
IČO:
1
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

5,58 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 197,66 €
Bratislave
IČO:
2
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

3,40 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 320,41 €
Bratislave
IČO:
3
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

5,51 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 4,91 €
Bratislave
IČO:
4
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

0,08 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 4,08 €
Bratislave
IČO:
5
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

0,07 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 3,78 €
Bratislave
IČO:
6
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

0,07 €

Sociálna poisťovňa
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 1 184,48 €
Bratislave
IČO:
7
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

20,37 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 4,38 €
Bratislave
IČO:
8
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

0,08 €

Sociálna poisťovňa
1
ul. 29. augusta
so
sídlom v
9
8-10
813 262,31 €
Bratislave
IČO:
9
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

4,51 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 2 245,27 €
Bratislave
IČO:
0
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

38,61 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 4,42 €
Bratislave
IČO:
1
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

0,08 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 600,00 €
Bratislave
IČO:
2
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

10,32 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 596,02 €
Bratislave
IČO:
3
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

10,25 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 330,38 €
Bratislave
IČO:
4
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

5,68 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 355,89 €
Bratislave
IČO:
5
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

6,12 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 479,70 €
Bratislave
IČO:
6
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

8,25 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 534,60 €
Bratislave
IČO:
7
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

9,19 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 510,45 €
Bratislave
IČO:
8
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

8,78 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
0
8-10
813 597,65 €
Bratislave
IČO:
9
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

10,28 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
1
8-10
813 642,29 €
Bratislave
IČO:
0
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

11,05 €

0,00 €

14,23 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
1
8-10
813 827,28 €
Bratislave
IČO:

Deň vydania: 31.03.2017
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1
Bratislave
1
30807484

Konkurzy a reštrukturalizácie
0,00 €

14,23 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
1
8-10
813 900,51 €
Bratislave
IČO:
2
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

15,49 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
1
8-10
813 700,37 €
Bratislave
IČO:
3
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

12,04 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
1
8-10
813 667,18 €
Bratislave
IČO:
4
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

11,47 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
1
8-10
813 461,57 €
Bratislave
IČO:
5
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

7,94 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
1
8-10
813 657,08 €
Bratislave
IČO:
6
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

11,30 €

0,00 €

7,64 €

0,00 €

43,50 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
1
8-10
813 2 092,77 €
Bratislave
IČO:
9
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

35,99 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
2
8-10
813 534,95 €
Bratislave
IČO:
0
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

9,20 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
2
8-10
813 445,80 €
Bratislave
IČO:
1
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

7,67 €

Sociálna poisťovňa
2
ul. 29. augusta
so
sídlom v
2
8-10
813 426,69 €
Bratislave
IČO:
2
63 Bratislava,
30807484

0,00 €

7,34 €

2 SPP-Distribúcia,
2 a.s.
IČO:
3 35910739

Mlynské nivy
44/b
825 11 791,55 €
Bratislava

0,00 €

13,61 €

Stredoslovenská
2
energetika,
2
a.s.
IČO:
4
35910739

Pri Rajčianke
8591/4B 010
01 Žilina

2 655,64 €

0,00 €

45,67 €

Stredoslovenská
2
energetika,
2
a.s.
IČO:
5
35910739

Pri Rajčianke
8591/4B 010
01 Žilina

54,85 €

0,00 €

0,94 €

Stredoslovenská
2
energetika,
2
a.s.
IČO:
6
35910739

Pri Rajčianke
8591/4B 010
01 Žilina

843,67 €

0,00 €

14,51 €

IČO:

Sociálna poisťovňa
2
so
sídlom v
Sociálna poisťovňa
1
2 Bratislave
so
sídlomIČO:
v
7
1 30807484
Bratislave
IČO:
8
30807484

8-10
813 827,28 €
63 Bratislava,

ul. 29. augusta
8-10
813 444,00 €
ul. 29. augusta
63
8-10Bratislava,
813 2 529,44 €
63 Bratislava,

Deň vydania: 31.03.2017
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2 Slovenská
2 konsolidačná, a.s.
7 (predtým DU Žilina)

Konkurzy a reštrukturalizácie

Cintorínska 21,
Bratislava,
660,00 €
IČO: 35 776
005

0,00 €

11,35 €

UniCredit Bank Czech
Šancová
2 Republic and Slovakia,
1/A
2 a.s., pob.
813 33
8 zahr.banky,
Bratislava

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Union zdravotná
2
poisťovňa,
2
a.s.
9
IČO: 36284831

Bajkalská
29/A
821 08
Bratislava

196,57 €

0,00 €

3,38 €

Union zdravotná
2
poisťovňa,
3
a.s.
0
IČO: 36284831

Bajkalská
29/A
821 08
Bratislava

41,88 €

0,00 €

0,72 €

Kálov
2 Vlastníci bytových a
654/25
3 nebytových priestorov
0,00 €
010
1 (príloha č. 1 Zoznam)
01 Žilina

0,00 €

0,00 €

Kálov
2 Vlastníci bytových a
654/25
3 nebytových priestorov
0,00 €
010
2 (príloha č. 1 Zoznam)
01 Žilina

0,00 €

0,00 €

Kálov
2 Vlastníci bytových a
654/25
3 nebytových priestorov
0,00 €
010
3 (príloha č. 1 Zoznam)
01 Žilina

0,00 €

0,00 €

Kálov
2 Vlastníci bytových a
654/25
3 nebytových priestorov
0,00 €
010
4 (príloha č. 1 Zoznam)
01 Žilina

0,00 €

0,00 €

Kálov
2 Vlastníci bytových a
654/25
3 nebytových priestorov
0,00 €
010
5 (príloha č. 1 Zoznam)
01 Žilina

0,00 €

0,00 €

Kálov
2 Vlastníci bytových a
654/25
3 nebytových priestorov
0,00 €
010
6 (príloha č. 1 Zoznam)
01 Žilina

0,00 €

0,00 €

Kálov
2 Vlastníci bytových a
654/25
3 nebytových priestorov
0,00 €
010
7 (príloha č. 1 Zoznam)
01 Žilina

0,00 €

0,00 €

Kálov
2 Vlastníci bytových a
654/25
3 nebytových priestorov
0,00 €
010
8 (príloha č. 1 Zoznam)
01 Žilina

0,00 €

0,00 €

Slovenská
2 konsolidačná,
3 a.s.
9
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 274,22 €
99 Bratislava

0,00 €

4,72 €

Slovenská
2 konsolidačná,
4 a.s.
0
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 1 174,46 €
99 Bratislava

0,00 €

20,20 €

Slovenská
2 konsolidačná,

Deň vydania: 31.03.2017

Cintorínska
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2 konsolidačná,
4 a.s.
1
IČO:
35776005

Konkurzy a reštrukturalizácie

Cintorínska
21
814 339,81 €
99 Bratislava

0,00 €

5,84 €

Slovenská
2 konsolidačná,
4 a.s.
2
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 1 282,10 €
99 Bratislava

0,00 €

22,05 €

Slovenská
2 konsolidačná,
4 a.s.
3
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 292,38 €
99 Bratislava

0,00 €

5,03 €

Slovenská
2 konsolidačná,
4 a.s.
4
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 523,51 €
99 Bratislava

0,00 €

9,00 €

Slovenská
2 konsolidačná,
4 a.s.
5
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 354,77 €
99 Bratislava

0,00 €

6,10 €

Slovenská
2 konsolidačná,
4 a.s.
6
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 274,82 €
99 Bratislava

0,00 €

4,73 €

Slovenská
2 konsolidačná,
4 a.s.
7
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 331,64 €
99 Bratislava

0,00 €

5,70 €

Slovenská
2 konsolidačná,
4 a.s.
8
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 191,60 €
99 Bratislava

0,00 €

3,30 €

Slovenská
2 konsolidačná,
4 a.s.
9
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 540,45 €
99 Bratislava

0,00 €

9,29 €

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
0
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 47,58 €
99 Bratislava

0,00 €

0,82 €

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
1
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 253,41 €
99 Bratislava

0,00 €

4,36 €

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
2
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 1 849,90 €
99 Bratislava

0,00 €

31,81 €

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
3
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 1 002,82 €
99 Bratislava

0,00 €

17,25 €

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
4
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 582,82 €
99 Bratislava

0,00 €

10,02 €

Cintorínska
21
814 184,24 €
99 Bratislava

0,00 €

3,17 €

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
5
IČO:

Deň vydania: 31.03.2017
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5

IČO:
35776005

Konkurzy a reštrukturalizácie

99 Bratislava

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
6
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 131,20 €
99 Bratislava

0,00 €

2,26 €

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
7
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 78,10 €
99 Bratislava

0,00 €

1,34 €

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
8
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 81,13 €
99 Bratislava

0,00 €

1,40 €

Slovenská
2 konsolidačná,
5 a.s.
9
IČO:
35776005

Cintorínska
21
814 125,50 €
99 Bratislava

0,00 €

2,16 €

Všeobecná zdravotná
2
Mamateyova
poisťovňa,
6
17
850
a.s.
IČO:
0
05 Bratislava
35937874

49,25 €

0,00 €

0,85 €

Všeobecná zdravotná
2
Mamateyova
poisťovňa,
6
17
850
a.s.
IČO:
1
05 Bratislava
35937874

49,25 €

0,00 €

0,85 €

Všeobecná zdravotná
2
Mamateyova
poisťovňa,
6
17
850
a.s.
IČO:
2
05 Bratislava
35937874

28,60 €

0,00 €

0,49 €

ul. SNP č.
467/125 013 3 550,04 €
05 Belá

0,00 €

61,05 €

PROFI CREDIT
2
Slovakia,
6
s.r.o.
IČO.
4
35792752

Pribinova
25
824 96
Bratislava

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PROFI CREDIT
2
Slovakia,
6
s.r.o.
IČO.
5
35792752

Pribinova
25
824 96
Bratislava

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SPP,
2
a.s.
6
IČO:
6
35815256

Mlynské nivy
44/a, 825 11
Bratislava

405,27 €

0,00 €

6,97 €

SPP,
2
a.s.
6
IČO:
7
35815256

Mlynské nivy
44/a, 825 11
Bratislava

581,15 €

0,00 €

9,99 €

SPP,
2
a.s.
6
IČO:
8
35815256

Mlynské nivy
44/a, 825 11
Bratislava

78,53 €

0,00 €

1,35 €

SPP,
2
a.s.
6
IČO:
9
35815256

Mlynské nivy
44/a, 825 11
Bratislava

15,00 €

0,00 €

0,26 €

2 ZUZIAK
6 František
3 3.6.1953

SPP,

Deň vydania: 31.03.2017

nar.

Mlynské nivy
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SPP,
2
a.s.
7
IČO:
0
35815256

Mlynské nivy
44/a, 825 11
Bratislava

SPP,
2
a.s.
7
IČO:
1
35815256

Mlynské nivy
44/a, 825 11
Bratislava

SPP,
2
a.s.
7
IČO:
2
35815256

Mlynské nivy
44/a, 825 11
Bratislava

SPP,
2
a.s.
7
IČO:
3
35815256

Mlynské nivy
44/a, 825 11
Bratislava

2 EOS KSI Slovensko,
7 s.r.o.
4 IČO: 35724803

Konkurzy a reštrukturalizácie

184,37 €

0,00 €

3,17 €

447,83 €

0,00 €

7,70 €

2,00 €

0,00 €

0,03 €

2,00 €

0,00 €

0,03 €

Pajštúnska
5
851 01 2 137,90 €
Bratislava

0,00 €

36,77 €

2 EOS KSI Slovensko,
7 s.r.o.
5 IČO: 35724803

Pajštúnska
5
851 01 0,00 €
Bratislava

0,00 €

0,00 €

2 EOS KSI Slovensko,
7 s.r.o.
6 IČO: 35724803

Pajštúnska
5
851 01 0,00 €
Bratislava

0,00 €

0,00 €

2 EOS KSI Slovensko,
7 s.r.o.
7 IČO: 35724803

Pajštúnska
5
851 01 1 318,87 €
Bratislava

0,00 €

22,68 €

2 EOS KSI Slovensko,
7 s.r.o.
8 IČO: 35724803

Pajštúnska
5
851 01 1 015,47 €
Bratislava

0,00 €

17,46 €

2 Pivovary Topvar,
7 a.s.
IČO:
9 31648479

Pivovarská
9
082 1 180,83 €
21 Veľký Šariš

0,00 €

20,31 €

UniCredit Bank Czech
Šancová
2 Republic and Slovakia,
1/A
8 a.s., pob.
813 33
0 zahr.banky,
Bratislava

16 739,22 € 0,00 €

287,88 €

AJMP,
2
s.r.o.
8
46591109
1

568,07 €

0,00 €

9,77 €

0,00 €

0,00 €

2 272,29 €

0,00 €

39,08 €

21,80 €

0,00 €

0,37 €

Kotešová
IČO: 281
013 61
Kotešová

Intrum Justitia Dept
2 Finance
8 AG
2 CHE-100.023.266

Industriestrass
e
13C
0,00 €
ZUG,
Švajčiarsko

Všeobecná zdravotná
2
Mamateyova
poisťovňa,
8
17
850
a.s.
IČO:
3
05 Bratislava
35937874

2
8

Slovenská
republika
Daňový úrad

J. Kráľa
2,

Deň vydania: 31.03.2017

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

144

Obchodný vestník 64/2017
8
Daňový úrad
4
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
8
Daňový úrad
5
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
8
Daňový úrad
6
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
8
Daňový úrad
7
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
8
Daňový úrad
8
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
8
Daňový úrad
9
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
9
Daňový úrad
0
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
9
Daňový úrad
1
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
9
Daňový úrad
2
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
9
Daňový úrad
3
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
9
Daňový úrad
4
Žilina
IČO: 00634816
Slovenská
republika
2
9
Daňový úrad
5
Žilina
IČO: 00634816

2,

Konkurzy a reštrukturalizácie
21,80 €

0,00 €

0,37 €

J. Kráľa
2,
23,00 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,40 €

J. Kráľa
2,
25,20 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,43 €

J. Kráľa
2,
56,50 €
010 01 Žilina

0,00 €

0,97 €

J. Kráľa
2,
81,90 €
010 01 Žilina

0,00 €

1,41 €

J. Kráľa
2,
123,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,13 €

J. Kráľa
2,
145,70 €
010 01 Žilina

0,00 €

2,51 €

J. Kráľa
2,
179,70 €
010 01 Žilina

0,00 €

3,09 €

J. Kráľa
2,
461,10 €
010 01 Žilina

0,00 €

7,93 €

J. Kráľa
2,
567,80 €
010 01 Žilina

0,00 €

9,77 €

Deň vydania: 31.03.2017

010 01 Žilina

J. Kráľa
2,
13 691,30 € 0,00 €
010 01 Žilina

235,46 €

J. Kráľa
2,
102,90 €
010 01 Žilina

1,77 €

0,00 €
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K007244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata veriteľa SR - Daňový úrad Trenčín

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie: Dubnica nad Váhom
LV: 5112
Parcelné číslo: 2782
Druh: orná pôda
Výmera: 2.065 m2
Podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 15.000,- eur

K007245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 94/51, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.7.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/67/2015 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/67/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 2
iná majetková hodnota
popis
IBAN
mena

125,38 EUR
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
EUR
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banka, zahraničná banka alebo iná obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR
deň zapísania majetku
dôvod zapísania majetku
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

Deň vydania: 31.03.2017

Československá obchodná banka, a.s.
125,38 EUR
07.01.2016
vrátenie preplatku od PROFICREDIT SLOVAKIA
-

Súpisová zložka majetku č. 3
iná majetková hodnota
popis
78,18 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 78,18 EUR
deň zapísania majetku
10.03.2016
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 4
iná majetková hodnota
popis
84,19 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 84,19 EUR
deň zapísania majetku
08.04.2016
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 5
iná majetková hodnota
popis
79,70 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 79,70 EUR
deň zapísania majetku
10.05.2016
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 6
iná majetková hodnota
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Deň vydania: 31.03.2017

popis
86,67 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 86,67 EUR
deň zapísania majetku
10.06.2016
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 7
iná majetková hodnota
popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
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
663,88 EUR
EUR
deň zapísania majetku
15.06.2016
V zmysle § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
dôvod zapísania majetku
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 8
iná majetková hodnota
popis
211,32 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 211,32 EUR
deň zapísania majetku
08.07.2016
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 9
iná majetková hodnota
popis
186,80 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 186,80 EUR
deň zapísania majetku
10.08.2016
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-
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Súpisová zložka majetku č. 10
iná majetková hodnota
popis
202,71 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 202,71 EUR
deň zapísania majetku
09.09.2016
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 11
iná majetková hodnota
popis
199,85 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 199,85 EUR
deň zapísania majetku
10.10.2016
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 12
iná majetková hodnota
popis
212,97 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 212,97 EUR
deň zapísania majetku
10.11.2016
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 13
iná majetková hodnota
popis
209,11 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 209,11 EUR
deň zapísania majetku
09.12.2016
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v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
-

Súpisová zložka majetku č. 14
iná majetková hodnota
popis
197,93 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 197,93 EUR
deň zapísania majetku
10.01.2017
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 15
iná majetková hodnota
popis
207,03 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 207,03 EUR
deň zapísania majetku
10.02.2017
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 16
iná majetková hodnota
popis
210,65 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 210,65 EUR
deň zapísania majetku
10.03.2017
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
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.
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K007246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 1087/48 1087/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/64/2016 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/64/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca úpadcu Roman Grečko, nar. 1.3.1989, trvale bytom Pod hájom 1087/48,
018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR, oznamuje veriteľom, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 3.5.2017
(v stredu) o 9,00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, na ul. Kpt. Nálepku 346, APC,
pavilón B, 017 01 Považská Bystrica s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba jedného zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca úpadcu (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K007247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VZR Timber s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 38, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 459 151
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2015 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 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: VZR
Timber s.r.o., Vyšný Mirošov 38, 090 11 Vyšný Mirošov, IČO: 45 459 151 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa
ustanovenia § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vylučuje zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, na základe
súhlasu príslušného orgánu, zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 24.03.2017 pod č. 59/2017 nasledovný
majetok:
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Hnuteľné veci:
Číslo súpisovej Deň
vylúčenia Dôvod
zapísania
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
Popis
zložky
zo súpisu
majetku do súpisu
Úpadcu
hodnota v €
Ust. § 67 ods. 1, písm. IM
–
Technologické
zariadenia
1.
27.03.2017
1/1
1300
a) ZKR
(ventilátory KOV HRON, r. v. 2010 )

V Prešove, dňa 28.03.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K007248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIFELINE SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 737 145
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2009 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložky: ochranná známka Lifeline, slovná, registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva pod
číslom zápisu: 188781 dňa 19.01.2000, prihlásená 14.05.1997 prihláškou č. 1292-97, platná do 14.05.2017
Súpisová hodnota: 10 EUR
Dôvod zapísania: výlučné vlastníctvo úpadcu podľa informácie z ÚPV

Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Opis súpisovej zložky: ochranná známka LIFELINE, kombinovaná, registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva
pod číslom zápisu: 221501 dňa 12.05.2008, prihlásená 14.12.2007 prihláškou č. 6428-2007, platná do 14.12.2017
Súpisová hodnota: 10 EUR
Dôvod zapísania: výlučné vlastníctvo úpadcu podľa informácie z ÚPV

V Poprade, dňa 28.03.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K007249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Šeböková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1976
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/22/2014 S1636TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/22/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Silvia Šeböková, nar. 07.07.1976, bytom Hlavná 569, 925 09 Košúty, oznamuje,
že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava, v úradných
hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín
nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413
1276.
LexCreditor k.s.

K007250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gojdičová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 64, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2016 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty.
Súpisová zložka č.:
1/ sedacia súprava, rok nadobudnutia 2000, používaná, súpisová hodnota 50,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
2/ TV Panasonic TX – P50C10E, rok nadobudnutia 2009, používaný, súpisová hodnota 50,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
3/ kuchynská linka, rok nadobudnutia 2008, používaná, súpisová hodnota 50,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
4/ chladnička zn. Gorenje, rok nadobudnutia 2000, používaná, súpisová hodnota 20,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
5/ detská izba Ikea, rok nadobudnutia 2003, používaná, súpisová hodnota 50,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
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6/ manželská posteľ Ikea, rok nadobudnutia 2003, používaná, súpisová hodnota 20,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
7/ chladiarenský box, rok nadobudnutia 2014, používaný, súpisová hodnota 500,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
8/ rúra na pečenie 3 ks, rok nadobudnutia 2013, používané, súpisová hodnota 3x30,- € = 90,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
9/ kuchynská linka Fann, rok nadobudnutia 2013, používaná, súpisová hodnota 50,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
10/ nerezový drez, rok nadobudnutia 2014, používaný, súpisová hodnota 50,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
11/ pracovné stoly 3 ks, rok nadobudnutia 2014, používané, súpisová hodnota 3x15,- € = 45,- €
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1
Dôvod zapísania majetku: podľa § 67 ods. 1 pism. a) zákona č. 7/2005 Z.z. .

V Humenné 28.03.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K007251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Ing. Miloš Ihnát, nar. 16.09.1956, bytom Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava, št.
občan SR,oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli
zapísané do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 18: veriteľ UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, IČO: 00 653
501, prihlásená suma: 146,35 EUR.
Mgr. Milena Nosková, správca
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K007252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 224 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
v zmysle ust. § 24 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:

Meno:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

So sídlom:

Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

Správca úpadcu:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F

miesto podnikania:

Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava

IČO:

46 224 351

Navrhovateľ dražby:

Meno:
So sídlom:

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Dolná 6, Banská Bystrica 974 01

Správca úpadcu:

Erik Fandák Mercurius pharm F & F

miesto podnikania:

Námestie Republiky 495, 04916 Jelšava

IČO:

46 224 351

Dátum konania dražby:

28.03.2017

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.
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Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica

Poradové kolo dražby:

Štvrté kolo dražby

Predmet dražby:

NEHNUTEĽNOSŤ – RODINNÝ DOM
Ulica, orientačné
vchodu

P. č. Popis

1.

číslo Parcelné
číslo

Stavba rodinný dom, bez pivničného
Ševcovská 73
priestoru.

189

LV
č.

Štát, Obec,
územie

Kat. Súpisné
číslo

519 SR, Jelšava, Jelšava76

Spoluvlast.
podiel

1/1

NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
P.
č.

Popis

2.

Pozemok na ktorom je postavená vyššie Zastavané
špecifikovaná stavba
nádvoria

plochy

a

3.

Spoločný dvor

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Druh

Parcelné
číslo

LV č.

Štát, Obec, Kat. Výmera
územie
v m2

Spoluvlast.
podiel

189

519

SR,
Jelšava

Jelšava,

138

1/1

193/1

1043

SR,
Jelšava

Jelšava,

264

12/48
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Popis predmetu dražby:
Stavba so súpisným číslom 76 postavená na parcele 189 - Rodinný dom, ktorá je evidovaná na liste
vlastníctva 519 Okresným úradom Revúca, katastrálnym odborom, pre obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava
spolu s pozemkov na ktorom je stavba postavená t. j. pozemok „KN-C“ parc. č. 189 - Zastavané plochy a nádvoria o
výmere 138 m², ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 519 vedenom Okresným úradom Revúca, katastrálny
odbor, obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 12/48 na pozemku „KN-C“ parc.
č. 193/ 1 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m², ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1043 vedenom
Okresným úradom Revúca, katastrálny odbor, obec Jelšava, katastrálne územie Jelšava.
Predmetom dražby je jednopodlažný rodinný dom, nepodpivničený, so sedlovou strechou, podkrovie nie je
využívané na bývanie. Predmet dražby sa nachádza v centre mesta, v okolí sa nachádzajú rodinné domy
podobného veku. Predmet dražby – rodinný som spolu s pozemkom, na ktorom je postavený je radový dom na
spoločnom dvore, ležiaci na rovinatom pozemku na výškovej úrovni ulice.
V dosahu domu je autobus. Rodinný dom nie je využívaný na bývanie. Predmetný spoluvlastnícky podiel je
podielom na spoločnom dvore a leží na susednej parcele, na ktorej je postavená vyššie špecifikovaná stavba.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
·

·

Daňový úrad Banská Bystrica na základe rozhodnutia č. 9600503/5/2243570/2014/Jask zo dňa 10.7.2014,
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica - vzniklo prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom
nakladať so zálohom bez súhlasu správcu dane na parcelu registra C p. č. 189 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 138m2 a stavba rodinný dom č. s. 76 na p. č. 189 - Z-1226/2014 - 450/14.
Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Rozhodnutie č. 9600503/5/3474638/2014/Jask zo dňa 15.7.2014 –
vznik prednostného záložného práva s obmedzujúcim zákazom nakladať so zálohom bez súhlasu správcu
dane na parcelu registra C p. č. 189 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138m2, stavba rodinný dom
súp. číslo 76 na p. č. 189 - Z-1363/2014 - 455/14

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

znaleckým posudkom

Meno znalca:

Ing. Ondrej Kvetko, Kúpeľná 1236/78, 050 01 Revúca

Znalecký posudok:

č. 81/2016

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

5.300,- EUR

Najvyššie podanie:
dražby a nezložil dražobnú zábezpeku.

Žiaden záujemca o dražbu sa nezapísal do zoznamu účastníkov

Označenie licitátorov:

JUDr. Jana Jandová

Námietky proti priebehu dražby neboli vznesené.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
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V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo 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; 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).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
V Banskej Bystrici dňa 28.03.2017

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca

K007253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branko Sasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 739/16, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/61/2015 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/61/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca v konkurznom konaní úpadcu: dlžníka: Branko Sasko, nar. 07.06.1973,
bytom Šafárikova 739/16, 952 01 Vráble, vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.: 32K/61/2015 PONÚKA na
predaj v ponukovom konaní v prvom kole nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
·

Osobný automobil Ford Focus kombi diesel 1,6 TDCi Trend , špz: NR 691FZ, VIN:
WFOWXXGCDW5M20547, r.v. 2005, stav tachometra: 251.000 km, v súpisovej hodnote 3.000 EUR.

Podmienky ponukového konania: Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné
ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 1.5.2017 na adresu : Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského 5,
949 01 Nitra, a to v zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 32K/61/2015 –
NEOTVÁRAŤ !“.
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Záväzné ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, alebo na
základe overeného plnomocenstva. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na ne
nebude prihliadať. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu (výpis z obchodného alebo iného
obdobného registra vo fotokópii nie starší ako tri mesiace v prípade podnikateľov, alebo fotokópiu občianskeho
preukazu v prípade fyzických osôb), navrhovanú kúpnu cenu, ktorá v tomto kole nesmie byť nižšia ako
súpisová hodnota majetku, t.j. 3.000 EUR, čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
kontaktnú mailovú adresu a bankové spojenie na účel vrátenia zábezpeky v prípade odmietnutia ponuky.
Otváranie obálok s ponukami záujemcov sa uskutoční do piatich dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
o výsledku vyhodnotenia ponúk zo strany príslušných orgánov budú záujemcovia informovaný správcom na
kontaktné mailové adresy. V prípade rovnosti ponúk sa bude rozhodovať žrebom.
Kúpna zmluva bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 30 dní od prijatia ponuky s tým, že kúpna cena
bude zaplatená najneskôr v deň podpísania kúpnej zmluvy správcom a vlastnícke právo k majetku prejde na
kupujúceho (víťaza ponukového konania) až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci (víťaz ponukového konania)
nadobudne predmet ponukového konania ako stojí a leží bez akýchkoľvek nárokov na zľavu z ceny.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zábezpeky vo výške 1.000 EUR (slovom jedentisíc euro) na
účet správcu IBAN: SK65 1100 0000 0029 3902 8427 pod VS: 32612015, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. V prípade, že víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu a nedoplatí zvyšok kúpnej
ceny v lehotách určených správcom, hodnota zloženej zábezpeky 1.000 EUR prepadne v prospech konkurzného
konania ako zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Ďalšie informácie je možné
zdychavsky.skp@gmail.com.

získať

na

tel.

čísle:

0903

266

087,

resp.

cez

kontaktný

mail

:

K007254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov
MFK Dubnica, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 305 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2015 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s. v
konkurze, sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626 oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania úpadcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky a
následne bola pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska 2, 851 04 Bratislava
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 122,03 EUR
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K007255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 S 548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2016 S548
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty úpadcu: Anton Kubačák, nar. 06.12.1973, bytom Vyšný Koniec 252, 023
54 Turzovka - č.k. 6K/25/2016 :
A) Rodinný dom, súp. č. 6252, postavený v k.ú. Turzovka, na parcele č. 1282, zapísaný na LV č. 3103,
postavený na parcele č. 1282, okres Čadca, obec : Turzovka, vo vlastníctve úpadcu: Kubačák Anton r. Kubačák,
Vyšný Koniec 252, Turzovka, PSČ: 023 54, SR v spoluvlastníckom podiele 1/1, v súpisovej hodnote majetku:
60 000 Eur.
B) Pozemok parc. registra „C“ , druh pozemku : Zastavané plochy a nádvoria, výmera v m2 : 401m –
nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3103, k. ú. Turzovka, obec : Turzovka, okres Čadca, v spoluvlastníckom podiele
1/1, v súpisovej hodnote majetku : 8.000 Eur.
1. Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Zabezpečená suma :
1) 41 785,12 Eur, deň vzniku: 29.05.2008
Poradie zabezpečovacieho práva : prvé v poradí
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna
zmluva zo dňa 29.04.2008.
Predmetom zabezpečovacieho záložného práva na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
k nehnuteľnostiam a mandátnej zmluvy zo dňa 29.04.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu , nachádzajúce
sa v okrese Čadca, obec : Turzovka, k.ú. Turzovka, zapísané na LV č. 3103 vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Čadca vyššie identifikované pod bodom A), B).
2.

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa č. 2, Žilina

Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo k nehnuteľnostiam
Zabezpečená suma :
1) 407,15 Eur, deň vzniku: 17.02.2013 - Poradie zabezpečovacieho práva : tretie
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydané Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
2) 60 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, , vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
3) 34,70 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
4) 86,40 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
5) 60,00 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5017169/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
6) 43,30 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5017169/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
7) 68,10 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
8) 75,90 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
9) 53,40 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
10) 31,00 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
Predmet zabezpečovacie práva :
pozemok : parcelné číslo 1282 o výmere 401 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
stavba : súpisné číslo 6252 na parc. č. 1282, druh stavby : rodinný dom čs. 252
Tieto nehnuteľnosti sú vo vlastníctve úpadcu , nachádzajúce sa v okrese Čadca, obec : Turzovka, k.ú. Turzovka,
zapísané na LV č. 3103 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Čadca.
V Martine, dňa 28.03.2017.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K007256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty úpadcu: Anton Kubačák, nar. 06.12.1973, bytom Vyšný Koniec 252, 023
54 Turzovka - č.k. 6K/25/2016 :
A) Rodinný dom, súp. č. 6252, postavený v k.ú. Turzovka, na parcele č. 1282, zapísaný na LV č. 3103,
postavený na parcele č. 1282, okres Čadca, obec : Turzovka, vo vlastníctve úpadcu: Kubačák Anton r. Kubačák,
Vyšný Koniec 252, Turzovka, PSČ: 023 54, SR v spoluvlastníckom podiele 1/1, v súpisovej hodnote majetku:
60 000 Eur.
B) Pozemok parc. registra „C“ , druh pozemku : Zastavané plochy a nádvoria, výmera v m2 : 401m –
nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3103, k. ú. Turzovka, obec : Turzovka, okres Čadca, v spoluvlastníckom podiele
1/1, v súpisovej hodnote majetku : 8.000 Eur.
1. Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Zabezpečená suma :
1) 41 785,12 Eur, deň vzniku: 29.05.2008
Poradie zabezpečovacieho práva : prvé v poradí
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna
zmluva zo dňa 29.04.2008.
Predmetom zabezpečovacieho záložného práva na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
k nehnuteľnostiam a mandátnej zmluvy zo dňa 29.04.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu , nachádzajúce
sa v okrese Čadca, obec : Turzovka, k.ú. Turzovka, zapísané na LV č. 3103 vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Čadca vyššie identifikované pod bodom A), B).
2.

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa č. 2, Žilina

Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo k nehnuteľnostiam
Zabezpečená suma :
1) 407,15 Eur, deň vzniku: 17.02.2013 - Poradie zabezpečovacieho práva : tretie
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydané Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
2) 60 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, , vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
3) 34,70 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
4) 86,40 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
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Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
5) 60,00 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5017169/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
6) 43,30 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5017169/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
7) 68,10 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
8) 75,90 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
9) 53,40 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
10) 31,00 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
Predmet zabezpečovacie práva :
pozemok : parcelné číslo 1282 o výmere 401 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
stavba : súpisné číslo 6252 na parc. č. 1282, druh stavby : rodinný dom čs. 252
Tieto nehnuteľnosti sú vo vlastníctve úpadcu , nachádzajúce sa v okrese Čadca, obec : Turzovka, k.ú. Turzovka,
zapísané na LV č. 3103 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Čadca.

V Martine, dňa 28.03.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K007257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Okresný súd Žilina
6K/25/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Anton Kubačák, nar. 06.12.1973, bytom Vyšný Koniec 252, 023
54 Turzovka č.k. 6K/25/2016 :
Ťahač zn. Renault Magnum 480, rok výroby 2000, EČV : CA 032 AS, výrobné číslo : VF611GTA000106244,
evidenčné číslo : CA 032 AS, v súpisovej hodnote majetku : 1.000 Eur.
Náves zn. Schmitz s VIN číslom: WSMS6980000491507, EČV : CA 238 YD, rok výroby 2001, výrobné číslo :
WSMS6980000491507, evidenčné číslo : CA 238 YD v súpisovej hodnote majetku 1.000 Eur.
V Martine, dňa 28.03.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K007258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Karol Kovár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S310, so sídlom
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Nábytok GALAN s.r.o., so sídlom: M.R.
Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, č. k.: 4K/15/2016 S310, v súlade so záväzným pokynom príslušného
orgánu zo dňa 30.01.2017 vyhlásil v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho oddelenú podstatu:
·
·

zásoby úpadcu, ktoré sú zapísané v súpise oddelenej podstaty pod súpisovými zložkami 1. - 7039.
peňažné pohľadávky, zapísané v súpise oddelenej podstaty pod súpisovými zložkami 1. - 8.

Oznam o II. kole predaja majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 32/2017 dňa 15.02.2017 v časti
Konkurzy a reštrukturalizácie

Dňa 27.03.2017 uplynula lehota na podávanie záväzných ponúk na adresu kancelárie správcu v 2. kole verejného
ponukového konania vyššie uvedeného majetku ako celku. V stanovenej lehote do kancelárie správcu nebola
doručená žiadna ponuka. Správca týmto konštatuje, že 2. kolo verejného ponukového konania bolo
neúspešné.
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V Bratislave, dňa 29.03.2017

JUDr. Karol Kovár, správca
úpadcu Nábytok GALAN s.r.o.
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