Obchodný vestník 71/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.04.2017

K008004
Spisová značka: 2K/33/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WORLD INSURANCE
CONSULTING, s. r. o., so sídlom Syslia 27, 850 00 Bratislava, IČO: 35 787 872, správcom ktorého je JUDr. Michal
Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1358,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008005
Spisová značka: 2K/32/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Beáta Turzová, nar. 11.03.1957,
bytom Lotyšská 5180/12, 821 05 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kanc.
Zahradnícka 36, 821 08Bratislava, zn. správcu: S 31.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: : JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kanc. Zahradnícka 36, 821
08Bratislava, zn. správcu: S 31, preddavok vo výške 663,88 Eur vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
250/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008006
Spisová značka: 6OdK/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Hortenský, nar. 23.09.1969, bytom
Blagoevova 2673/2, 851 04 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Branislav Hortenský, nar. 23.09.1969, bytom Blagoevova
2673/2, 851 04 Bratislava .
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Petra Muroňová, so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1721.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 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. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať
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má právo
prihlásiť
do konkurzu
doZ.času,
kým správca
neoznámi v
Vydáva hlasovacie
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľasa
zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Obchodnom vestníku, ažeo zmene
ide zostaviť
rozvrh
výťažku.
Prihláška
musí
byť podaná
na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
1
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 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. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. 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. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR), s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR), a to v
rozsahu, v akom sa neuspokojili v konkurze.
V.
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.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 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. 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 odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008007
Spisová značka: 6K/7/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: C & R Developments s. r. o., so sídlom Jankovcova
1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 271 87 179, zastúpený: Bird & Bird s.r.o. advokátska
kancelária, so sídlom Prievozská 4D, blok E, 821 09 Bratislava, IČO: 44 275 862, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: ARTisti & Co s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO: 45 998 612
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: ARTisti & Co s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO: 45 998
612 predbežného správcu: JUDr. Ľudmila Jurčová, so sídlom kancelárie Michalská 9, 811 01 Bratislava, zn. správcu:
S1802.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, 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, v ktorej
zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konkurzu.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
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 5.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008008
Spisová značka: 31K/77/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexander Micsinszky, narodený:
14.10.1968, bytom: Hlavná 8, 049 55 Dlhá Ves, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Alexander Micsinszky, narodený: 14.10.1968, bytom: Hlavná 8, 049 55 Dlhá Ves, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 17.01.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
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neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu3uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 5.4.2017
JUDr. Július Tóth, sudca
K008009
Spisová značka: 31R/2/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Heavy Workers, s. r. o., so sídlom:
Slovenského raja 157/45, 053 11 Smižany, IČO: 47 508 175 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
Z a č í n a r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Heavy Workers, s. r. o., so sídlom:
Slovenského raja 157/45, 053 11 Smižany, IČO: 47 508 175.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 5.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008010
Spisová značka: 26K/45/2015

OZNAM
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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OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Ing. arch. Janka Zombeková, narodená: 22.10.1969, trvale bytom: Jána
Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča uznesením sp. zn. 26K/45/2015-144 zo dňa 15.02.2017 zrušil konkurz na
majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 30.3.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K008011
Spisová značka: 32NcKR/4/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: JUDr. Tomáš Balažík, nar. 22.12.1971, bytom
Sládkovičova 5, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: JUDr. Tomáš Balažík, nar. 22.12.1971, bytom Sládkovičova 5, 040 01 Košice, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 30.05.2012 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. (§ 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. ( § 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. (§ 166f ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu5uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,

dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. (§ 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K008012
Spisová značka: 2K/24/2012
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Produktagro spol. s r.o., so sídlom
066 01 Kochanovce 218, IČO: 36 508 535, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie
Dobrianskeho 1651, 090 31 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,
uznesením č. k. 2K/24/2012-322 zo dňa 09.03.2017 z r u š i l konkurz na majetok úpadcu: Produktagro spol. s r.o.,
so sídlom 066 01 Kochanovce 218, IČO: 36 508 535 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2017.
Okresný súd Prešov dňa 5.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008013
Spisová značka: 4K/9/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: VIAMART, s.r.o., so sídlom Teplická 34, 058 01 Poprad,
IČO: 36 509 248, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TomWorld s.r.o., so sídlom Sekčovská 87,
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
080 01 Prešov,
IČO:Ministerstvo
47 312 424,
takto
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 navrhovateľa - veriteľa: VIAMART, s.r.o., so sídlom Teplická 34, 058 01 Poprad,
IČO: 36 509 248, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TomWorld s.r.o., so sídlom Sekčovská 87,
080 01 Prešov, IČO: 47 312 424, takto
rozhodol
v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 21.03.2017, a to tak že predloží súdu:
- listinu, preukazujúcu pohľadávku v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v 2 rovnopisoch.
- písomnú výzvu veriteľa v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v 2 vyhotoveniach,
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 4K/9/2017 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 4.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008014
Spisová značka: 1K/44/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Anna Ďuriková, nar.
05.09.1951, bytom Gorkého 16, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Ing. Dušanovi Kurucovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 4.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008015
Spisová značka: 1K/44/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Anna Ďuriková, nar.
05.09.1951, bytom Gorkého 16, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu,
takto
rozhodol
Priznáva Ing. Dušanovi Kurucovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu výdavkov vo výške 362,98 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 21.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 61/2015
(46/04-15).
Vydáva
Ministerstvo
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Priznáva Ing. Dušanovi Kurucovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné za výkon funkcie
predbežného
správcu
paušálnu odmenu vo výške
199,16aeura
a náhradu výdavkov vo výškeDeň
362,98
eura, 11.04.2017
ktoré mu
Obchodný vestník
71/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
vydania:
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 21.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 61/2015
(46/04-15).
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Dušana Kuruca,
so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 101,74 eura
zloženého dňa 21.04.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 61/2015
(46/04-15).
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 4.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008016
Spisová značka: 40K/53/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Stanislav Hromádka, nar. 16.10.1991,
trvale bytom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, uznaného za malý, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v. o.
s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 40K/53/2015-157 zo
dňa 10.03.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K008017
Spisová značka: 40K/27/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti IDEX, s. r. o. v
konkurze so sídlom Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza, IČO 46 160 680, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav
Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 40K/27/2014-584 zo dňa 10.03.2017 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K008018
Spisová značka: 28K/53/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti LARF NOVA,
s. r. o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO 36 622 133, ktorého správcom je SKKS, k. s. so
sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka
správcu S1459, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k.
28K/53/2009-2190 zo dňa 10.03.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Uznesenie
právoplatnosť
dňa 04.04.2017.
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sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka
správcu S1459, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k.
28K/53/2009-2190 zo dňa 10.03.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K008019
Spisová značka: 40K/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Jaroslav Straka, nar. 06.09.1967,
trvale bytom Pribinova 643/4, 972 01 Bojnice, ktorého správcom je JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, uznaného za malý, o žiadosti správcu na
poukázanie zloženého nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Alojzovi
Žitníkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho
súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 5/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008020
Spisová značka: 40K/25/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu W. H. Group Slovakia, s. r. o. v
konkurze so sídlom 906 06 Vrbovce 1, IČO 46 829 938, zast. JUDr. Boženou Grancovou, PhD. trvale bytom Dlhá 39,
900 25 Chorvátsky Grob, ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01
Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 10 798,95 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 3/D, 3/D-2 a 3/D3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 4.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008021
Spisová značka: 22K/5/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Melita Múčková, nar.07.04.1963, trvale bytom Nábrežie
Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, podnikajúca pod obchodným menom Melita Múčková COLOR STUDIO s
miestom podnikania Nábrežie Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, IČO 32 828 055, o návrhu na vyhlásenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konkurzu na majetok dlžníka
Melita
Múčková,
nar.07.04.1963,
trvale
bytomsídle:
Nábrežie
Belanky 640/37, 958 04
a o zmene
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niektorých
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webovom
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Melita Múčková, nar.07.04.1963, trvale bytom Nábrežie
Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, podnikajúca pod obchodným menom Melita Múčková COLOR STUDIO s
miestom podnikania Nábrežie Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, IČO 32 828 055, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka Melita Múčková, nar.07.04.1963, trvale bytom Nábrežie Belanky 640/37, 958 04
Partizánske, podnikajúca pod obchodným menom Melita Múčková COLOR STUDIO s miestom podnikania Nábrežie
Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, IČO 32 828 055, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Melita Múčková, nar.07.04.1963, trvale bytom Nábrežie Belanky 640/37,
958 04 Partizánske, podnikajúca pod obchodným menom Melita Múčková COLOR STUDIO s miestom podnikania
Nábrežie Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, IČO 32 828 055.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S258.
III. 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. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/5/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VI. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej
ako zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
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podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VIII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008022
Spisová značka: 40K/18/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Emília Rozenbergová, nar. 01.01.1952, trvale bytom
Československej armády 243/36, 972 51 Handlová, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia dlžníka Emília
Rozenbergová, nar. 01.01.1952, trvale bytom Československej armády 243/36, 972 51 Handlová takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Emília Rozenbergová, nar. 01.01.1952, trvale bytom Československej armády 243/36,
972 51 Handlová na povolenie oddlženia dlžníka sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné.

(§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)

Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 5.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008023
Spisová značka: 25K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Fonatech, spol. s r.o., IČO: 36 220 043,
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
10206/T, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Fonatech, spol. s r.o., IČO: 36 220 043, Sládkovičova 10, 921 01
Piešťany.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Stanislava Volára, so sídlom kancelárie: Piešťany 921 01,
Kukučínova 11.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. 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.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
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3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

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 TRNAVA dňa 3.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008024
Spisová značka: 25K/30/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Talian, nar. 1.7.1988, Sobotište
41, 906 05 Sobotište, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín,
o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Mariána Jelineka, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, z
funkcie správcu úpadcu Peter Talian, nar. 1.7.1988, Sobotište 41, 906 05 Sobotište.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008025
Spisová značka: 23K/36/2015
OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Barbora Zsilková, nar. 15.9.1984, 925 23 Hrubá Borša 112, uznesením
č.k.: 23K/36/2015 - 138 zo dňa 01.03.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 08.03.2017, zrušil konkurz na
majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.4.2017
JUDr. Katarína Poláková, vyšší súdny úradník
K008026
Spisová značka: 23K/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: Monika Hrajnohová, nar. 14.6.1988, Nám. priateľstva 2166/10, 929 01
Dunajská Streda, uznesením č.k.: 23K/2/2016 - 98 zo dňa 01.03.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
08.03.2017, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.4.2017
JUDr. Katarína Poláková, vyšší súdny úradník

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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K008027
Spisová značka: 2K/8/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Michalina, nar. 5.10.1987, bytom Radlinského 296/5,
010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Michalina, Radlinského 296/5, 010 01 Žilina, IČO: 44 770
685, právne zastúpeného: AKSK, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, v mene ktorej koná: JUDr.
Martin Dolník, advokát o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Pavol Michalina, nar. 5.10.1987, bytom Radlinského 296/5, 010 01
Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K008028
Spisová značka: 6K/27/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Konaříková, nar. 17.10.1967, trvale
bytom: Zárieč - Keblov 61, 013 32 Svederník, správcom ktorého je: Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie: A.
Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 15.12.2016,
vedený pod položkou registra D18 č. 180/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
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 dňa 4.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K008029
Spisová značka: 6K/27/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: : Eva Konaříková, nar. 17.10.1967,
trvale bytom: Zárieč - Keblov 61, 013 32 Svederník, správcom ktorého je: Ing. Peter Veselovský, so sídlom
kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K008030
Spisová značka: 5K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Radko Kravčuk, nar. 15.10.1966,
bytom Karola Sidora 72, 034 01 Ružomberok (do 30.11.2009 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Radko
Kravčuk RAJA, s miestom podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok), správcom ktorého je: JUDr. Milota
Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, 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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rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 23.01.2017,
vedený pod položkou registra D18 č. 4/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K008031
Spisová značka: 5K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Radko Kravčuk, nar. 15.10.1966,
bytom Karola Sidora 72, 034 01 Ružomberok (do 30.11.2009 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Radko
Kravčuk RAJA, s miestom podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok), správcom ktorého je: JUDr. Milota
Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené
aby boli v prípade potreby
preskúmateľné
súdom.
Obchodnýnáležitosti,
vestník 71/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.04.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K008032
Spisová značka: 6K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Gromovský, nar. 01.05.1964,
trvale bytom: Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom
kancelárie: J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 28.11.2016,
vedený pod položkou registra D18 č. 165/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K008033
Spisová značka: 6K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Gromovský, nar. 01.05.1964,
trvale bytom: Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom
kancelárie: J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, takto

rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch
smerujúcich
k speňaženiu
majetku
patriaceho
do č.
konkurznej
úpadcu.
Správa musí
Vydáva Ministerstvo
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republiky
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Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K008034
Spisová značka: 6K/22/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Petrek, nar. 01.05.1975, bytom
Dlhá nad Kysucou 296, 023 54 Turzovka (do 02.03.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Petrek, s
miestom podnikania: Dlhá nad Kysucou 296, 023 54 Turzovka, IČO: 44570635), správcom ktorého je: Mgr. Richard
Koiš, MBA, so sídlom kancelárie: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, takto

rozhodol
I.
Majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 14.04.2016 v Obchodnom
vestníku č. 71/2016, v jeho aktuálnom a úplnom znení ku dňu 27.02.2017 zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa
02.03.2017 č. 43/2017, položka č. 2, a to: osobné motorové vozidlo zn. RENAULT CLIO III., VIN:
VFBR1ROH40847558, EČ: CA 702 BM, zdvihový objem 1.149 cm3, VIN: TMBEGF613X0141431, rok obstarania:
2009 (rok prvej evidencie), v súpisovej hodnote 3.500,- eur, je správca p o v i n n ý s p e ň a ž i ť týmto spôsobom:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku,
b)
súbežne so zverejnením ponukového konania v obchodnom vestníku zverejní správca
prostredníctvom bezplatnej inzercie (s fotografiami) predmetnú vec (osobné motorové vozidlo) za 100 % súpisovej
hodnoty,
c)
lehota na podávanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
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d)
každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu zapíše správca do ponukového konania, o čom
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záujemcu poučí,
e)
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v Obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk

02.03.2017 č. 43/2017, položka č. 2, a to: osobné motorové vozidlo zn. RENAULT CLIO III., VIN:
VFBR1ROH40847558, EČ: CA 702 BM, zdvihový objem 1.149 cm3, VIN: TMBEGF613X0141431, rok obstarania:
2009 (rok prvej evidencie), v súpisovej hodnote 3.500,- eur, je správca p o v i n n ý s p e ň a ž i ť týmto spôsobom:
a)
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b)
súbežne so zverejnením ponukového konania v obchodnom vestníku zverejní správca
prostredníctvom bezplatnej inzercie (s fotografiami) predmetnú vec (osobné motorové vozidlo) za 100 % súpisovej
hodnoty,
c)
lehota na podávanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu,
d)
každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu zapíše správca do ponukového konania, o čom
záujemcu poučí,
e)
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v Obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom záujemcu poučí,
f)
ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania nesmie byť nižšia ako je 100 %
súpisovej hodnoty majetku,
g)
ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
h)
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu.
i)
kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
j)
vyhlasovateľ - správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci, sa predávajú v stave v
akom sú a úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sa sú na vlastné
prepravné náklady,
k)
v prípade neúspechu ponukového konania požiada správca súd o uloženie ďalšieho pokynu.
II.
Majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 14.04.2016 v Obchodnom
vestníku č. 71/2016, v jeho aktuálnom a úplnom znení ku dňu 27.02.2017 zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa
02.03.2017 č. 43/2017, položka č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6, a to:
3. HD satelitný prijímač HDDR - Golden Media (DS, MP3, MDMI), rok obstarania: 2012, v súpisovej hodnote 50,eur,
4. Domáce kino SAMSUNG 3D, model: HT-E4550 vrátane 6 ks repro. + 2 ks 3D okuliare, rok obstarania: 2012, v
súpisovej hodnote 200,- eur,
5. LCD TV SAMSUNG, model: UE32D5000PW, rok obstarania: 2012, v súpisovej hodnote 200,- eur,
6. Atramentová wifi tlačiareň Lexmark P8001, model: 4444-303, v súpisovej hodnote 100,- eur,
je správca povinný speňažovať jednotlivo alebo v jednom súbore nasledovným spôsobom:
a) správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom záujemca môže predložiť ponuku na všetky
veci alebo na jednotlivé súpisové zložky samostatne)
b) súbežne so zverejnením ponukového konania v Obchodnom vestníku zverejní správca prostredníctvom bezplatnej
inzercie jednotlivé veci na predaj za súpisovú hodnotu,
c) lehota na podávanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú doručovať na
adresu kancelárie správcu,
d) každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu zapíše správca do ponukového konania, o čom záujemcu
poučí,
e) ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk v rámci
ponukového konania, o čom záujemcu poučí,
f) ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania nesmie byť nižšia ako je 100 % súpisovej hodnoty
dotknutej súpisovej zložky, resp. pri predaji v jednom súbore 100% súpisovej hodnoty súboru majetku,
g) ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
h) vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o čom bude
bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania predchádzajúcich
podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu.
i) kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
j) v prípade, ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu, ktorý predložil
najvyššiu ponuku,
k) vyhlasovateľ - správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci sa predávajú v stave v akom sú a
úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sú na vlastné prepravné
náklady,
l) v prípade neúspechu ponukového konania požiada správca súd o uloženie ďalšieho pokynu.

Poučenie:
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 zákonov, v znení neskorších predpisov/.

Okresný súd Žilina dňa 5.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K008035
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie
129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín,
IČO: 47 151 93.
II.
Kubín.

Ustanovuje správcu: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote 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 znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu
na adrese jeho kancelárie (Sládkovičova 6, 010 01 Žilina) a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
4K/24/2016. 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 prihlášky 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 webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR www.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 do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
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 § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku
Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
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).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

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 dňa 4.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K008036
Spisová značka: 2K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Kolenčík, nar.
15.10.1977, bytom Cyrila a Metoda 330/4, 029 01 Námestovo, (zdržujúci sa na adrese: Červeného kríža 67/18, 029
01 Námestovo), ktorého správcom je: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina,
v časti o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu, takto

rozhodol
I. Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 82/2015 zo dňa
30.04.2015, a to:
pozemky : katastrálne územie Zubrohlava, obec Zubrohlava, okres Námestovo
LV č. 2955, spoluvlastnícky podiel 5600/58800 v zápise pod B6
EKN parc. č. 1048/1 orná pôda o výmere 17203 m2, súpisová hodnota 800,- eur
EKN parc. č. 1048/2 orná pôda o výmere 3176 m2, súpisová hodnota 150,- eur
LV č. 3067, spoluvlastnícky podiel 10/21 v zápise pod B3
CKN parc. č. 1261/2 trvalé trávne porasty o výmere 2868 m2, súpisová hodnota 600,- eur
LV č. 3061, spoluvlastnícky podiel 30675/117600 v zápise pod B22
CKN parc. č. 1253/2 trvalé trávne porasty o výmere 5432 m2, súpisová hodnota 600,- eur
CKN parc. č. 1458/2 lesné pozemky o výmere 3828 m2, súpisová hodnota 400,- eur
CKN parc. č. 1458/3 lesné pozemky o výmere 3095 m2, súpisová hodnota 300,- eur
CKN parc. č. 1458/4 lesné pozemky o výmere 1631 m2, súpisová hodnota 200,- eur
LV č. 3092, spoluvlastnícky podiel 7/21 v zápise pod B6
EKN parc. č. 1327 trvalé trávne porasty o výmere 860 m2, súpisová hodnota 150,- eur
EKN parc. č. 1503 orná pôda o výmere 2007 m2, súpisová hodnota 300,- eur
EKN parc. č. 1707/1 orná pôda o výmere 4960 m2, súpisová hodnota 800,- eur
EKN parc. č. 1707/2 orná pôda o výmere 2651 m2, súpisová hodnota 400,- eur
EKN parc. č. 1882 orná pôda o výmere 465 m2, súpisová hodnota 70,- eur
LV č. 2861, spoluvlastnícky podiel 5600/58800 v zápise pod B6
EKN parc. č. 893 lesné pozemky o výmere 32078 m2, súpisová hodnota 1500,- eur
je správca povinný speňažovať týmto spôsobom: prostredníctvom využitia predkupného práva
dotknutých spoluvlastníkov v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to za 100% súpisovej hodnoty, s lehotou
na uplatnenie predkupného práva 60 dní.
V prípade, že sa dotknutý (majetok) nehnuteľnosti nepodarí speňažiť využitím predkupného práva, je
správca povinný požiadať príslušný orgán o udelenie nového záväzného pokynu.
II. Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 82/2015 zo dňa
30.04.2015, a to:
pozemky : katastrálne územie Zubrohlava, obec Zubrohlava, okres Námestovo
LV č. 2762, spoluvlastnícky podiel 4000/2122000 v zápise pod B241
EKN parc. č. 732/1 lesné pozemky o výmere 67437 m2, súpisová hodnota 60,- eur
EKN parc. č. 732/2 lesné pozemky o výmere 94265 m2, súpisová hodnota 80,- eur
EKN parc. č. 732/3 lesné pozemky o výmere 38233 m2, súpisová hodnota 30,- eur
EKN parc. č. 752/1 lesné pozemky o výmere 13924 m2, súpisová hodnota 20,- eur
EKN parc. č. 752/2 lesné pozemky o výmere 387616 m2, súpisová hodnota 700,- eur
EKN parc. č. 752/3 lesné pozemky o výmere 76704 m2, súpisová hodnota 70,- eur
EKN parc. č. 752/4 lesné pozemky o výmere 76276 m2, súpisová hodnota 70,- eur
EKN parc. č. 752/5 lesné pozemky o výmere 8610 m2, súpisová hodnota 60,- eur
EKN parc. č. 803 lesné pozemky o výmere 18394 m2, súpisová hodnota 30,- eur
EKN parc. č. 924/1 lesné pozemky o výmere 514984 m2, súpisová hodnota 500,- eur
EKN parc. č. 1203/1 lesné pozemky o výmere 328934 m2, súpisová hodnota 300,- eur
EKN parc. č. 1203/2 lesné pozemky o výmere 91911 m2, súpisová hodnota 80,- eur
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EKN parc. č. 1272/1 lesné pozemky o výmere 111147 m2,22súpisová hodnota 100,- eur
EKN parc. č. 1272/2 lesné pozemky o výmere 18617 m2, súpisová hodnota 30,- eur
EKN parc. č. 1465/1 orná pôda o výmere 172 m2, súpisová hodnota 0,50 eur

EKN parc. č. 752/2 lesné pozemky o výmere 387616 m2, súpisová hodnota 700,- eur
EKN parc. č. 752/3 lesné pozemky o výmere 76704 m2, súpisová hodnota 70,- eur
EKN parc. č. 752/4 lesné pozemky o výmere 76276 m2, súpisová hodnota 70,- eur
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EKN parc. č. 803 lesné pozemky o výmere 18394 m2, súpisová hodnota 30,- eur
EKN parc. č. 924/1 lesné pozemky o výmere 514984 m2, súpisová hodnota 500,- eur
EKN parc. č. 1203/1 lesné pozemky o výmere 328934 m2, súpisová hodnota 300,- eur
EKN parc. č. 1203/2 lesné pozemky o výmere 91911 m2, súpisová hodnota 80,- eur
EKN parc. č. 1203/3 trvalé trávne porasty o výmere 919 m2, súpisová hodnota 2,- eur
EKN parc. č. 1203/4 trvalé trávne porasty o výmere 263 m2, súpisová hodnota 0,50 eur
EKN parc. č. 1272/1 lesné pozemky o výmere 111147 m2, súpisová hodnota 100,- eur
EKN parc. č. 1272/2 lesné pozemky o výmere 18617 m2, súpisová hodnota 30,- eur
EKN parc. č. 1465/1 orná pôda o výmere 172 m2, súpisová hodnota 0,50 eur
EKN parc. č. 1465/2 orná pôda o výmere 17 m2, súpisová hodnota 0,50 eur
EKN parc. č. 1465/3 lesné pozemky o výmere 37359 m2, súpisová hodnota 35,- eur
EKN parc. č. 1617 lesné pozemky o výmere 186142 m2, súpisová hodnota 170,- eur
EKN parc. č. 1619 lesné pozemky o výmere 468849 m2, súpisová hodnota 440,- eur
EKN parc. č. 1725/1 lesné pozemky o výmere 27948 m2, súpisová hodnota 20,- eur
EKN parc. č. 4030 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5397 m2, súpisová hodnota 5,- eur
EKN parc. č. 4031 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2681 m2, súpisová hodnota 2,- eur
je správca povinný speňažovať týmto spôsobom: prostredníctvom využitia predkupného práva dotknutých
spoluvlastníkov v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to za 100% súpisovej hodnoty s tým, že dotknuté
spoluvlastnícke podiely budú v zmysle § 9 ods. 7 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov ponúknuté spoluvlastníkom prostredníctvom výboru, s lehotou na uplatnenie predkupného
práva 60 dní.
V prípade, že sa dotknutý (majetok) nehnuteľnosti nepodarí speňažiť využitím predkupného práva, je
správca povinný požiadať príslušný orgán o udelenie nového záväzného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 5.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K008037
Spisová značka: 6K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Mária Horinková, nar. 10.10.1958,
trvale bytom: 028 01 Trstená 0, adresa pre doručovanie: Pod Stráňou 851, 028 01 Trstená, správcom ktorého je:
JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, takto

rozhodol
Majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 25.11.2016 v Obchodnom
vestníku č. 226/2016, položka č. 3, a to: osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia, farba: strieborná metalíza,
zdvihový objem valcov: 1198m3, benzín, r.v.: 2006, EČV: TS317BA, VIN: TMBJY46Y164555199, 280 tis., pojazdné,
v súpisovej hodnote 700,- eur, je správca povinný speňažiť týmto spôsobom:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku,
b)
súbežne so zverejnením ponukového konania v obchodnom vestníku zverejní správca
prostredníctvom bezplatnej inzercie (s fotografiami) predmetnú vec za 750,- eur,
c)
lehota na podávanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu,
d)
každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu zapíše správca do ponukového konania, o čom
záujemcu poučí,
e)
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom záujemcu poučí,
f)
ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania nesmie byť nižšia ako 750,- eur,
g)
ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
h)
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu.
i)
kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
j)
vyhlasovateľ - správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci, sa predávajú v stave v
akom sú a úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sa sú na vlastné
prepravné náklady,
V prípade neúspechu
prvého kola ponukového konania je správca oprávnený pri speňažení tohto majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
postupovať priamym predajom
- Ivete zákonov
Tatarkovej,
bytom
Magurská
974 11 Banská Bystrica za sumu
a o zmene záujemcovi
a doplnení niektorých
na svojom
webovom
sídle: 35,
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750,- eur.
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h)
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu.
i)
kúpna71/2017
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j)
vyhlasovateľ - správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci, sa predávajú v stave v
akom sú a úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sa sú na vlastné
prepravné náklady,
V prípade neúspechu prvého kola ponukového konania je správca oprávnený pri speňažení tohto majetku
postupovať priamym predajom záujemcovi - Ivete Tatarkovej, bytom Magurská 35, 974 11 Banská Bystrica za sumu
750,- eur.
Poučenie:
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 zákonov, v znení neskorších predpisov/.

Okresný súd Žilina dňa 5.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K008038
Spisová značka: 3K/34/2011
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Mária Maruniaková, s miestom
podnikania, 027 55 Krivá 32, IČO: 32 277 377, správcom ktorého je: Ing. Jaroslav Veréb, so sídlom kancelárie
Mudroňova 43, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka 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 5.4.2017
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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K008039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Juhos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 953/52, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2017 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marian Mikuš, správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Juhos, nar. 24.06.1962, bytom Cintorínska
953/52, 900 45 Malinovo, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
v spojení s § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Špitálska 10, 811 08 Bratislava, v pracovných dňoch
v čase určenom po dohode so správcom na tel. čísle 0948/237 434. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu
sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo do elektronickej poštovej schránky mikus@skpmikus.sk.
Ing. Marian Mikuš, správca

K008040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Juhos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 953/52, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2017 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu Ladislav Juhos, nar.
24.06.1962, bytom Cintorínska 953/52, 900 45 Malinovo (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 6K/15/2017 zo dňa 27.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 03.04.2017 uverejnením v OV 65/2017 pod značkou K007266.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Marian
Mikuš, správca, Špitálska 10, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 6K/15/2017.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR). Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro.

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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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Ladislav Juhos, nar. 24.06.1962, bytom Cintorínska 953/52, 900 45 Malinovo (hereinafter only „the
Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 6K/15/2017 dated
27th March 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate. The bankruptcy was declared on 3th April
2017 publication in OV 65/2017 https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) brand
K007266.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: Ing. Marian Mikuš, správca, Špitálska 10, 811 08
Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic, to the No. 6K/15/2017.
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register 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 registered in the Euro currency.
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
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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exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. 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 nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded. (§ 29, section 6,
7, 8 ZKR).

Ing. Marian Mikuš

K008041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 847 140
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2011 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov:
V konkurznej veci úpadcu: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom: Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 35 847 140, vedenej na Okresnom súde Bratislava I., pod sp. zn.: 6K/13/2011, podľa § 34 ods. 2 a
4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca týmto zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 12.05.2017 s miestom konania: kancelária správcu Pospíšil & Partners, k.s., Záhradnícka
30, 821 08 Bratislava.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba nového člena veriteľského výboru
3. Záver
Prezencia veriteľov sa uskutoční v čase od 09:30 hod. do 10:00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o
10:00 hod.

V Bratislave, dňa 06.04.2017
Pospíšil & Partners, k.s.
správca konkurznej podstaty

K008042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kepšta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinková 1796/3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/59/2016 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/59/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing Štefan Kepšta, nar. 05.10.1955, bytom Hlinkova
1796/3, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
6K/59/2016, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 911 374 675, alebo
elektronickou poštou na e-mailovú adresu: antonic@spravca.eu

Ing. Tomáš Antonič, správca.

K008043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kepšta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinková 1796/3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/59/2016 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/59/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Ing. Štefan Kepšta, nar.
05.10.1955, bytom Hlinkova 1796/3, 900 28 Ivanka pri Dunaji oznamujeme, že bol na majetok úpadcu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 6K/59/2016 zo dňa 27.3.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 65/2017 zo dňa 03.04.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Ing. Tomáš Antonič.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee in
bankruptcy, I would like to inform you that on the 3th April 2017 was published in the Commercial Bulletin No.
65/2017 the Declaration of Insolvency of Debtor Ing. Štefan Kepšta, born 05.10.1955, Hlinkova 1796/3, 900 28
Ivanka pri Dunaji, by the District Court Bratislava I, Case No. 6K/59/2016 and Ing. Tomáš Antonič was appointed
as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

Ing. Tomáš Antonič, správca.

K008044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aleš Malina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkova 14, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kubriková, PhD.
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2016 S 1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dôvod
zapísania do
súpisu

Por.
číslo

Iná majetková
Charekteristika:
hodnota:

Výška istiny v EUR

1.

Právny dôvod: pracovná zmluva,
príjmy úpadcu
Zamestnávateľ: HOME ZONE
(mzda)
s.r.o.

v zmysle § 72 ods. 2 ZKR suma v rozsahu, v akom
§ 67 ods. 1
môže byť postihnutá výkonom
písm. b) ZKR
rozhodnutia/exekúciou

Súpisová hodnota EUR

Deň zapísania
do súpisu

7.12.2016

Pohľadávka z účtu v banke
Por.
číslo

Pohľadávka z účtu v banke:

2.

Všeobecná úverová banka, a.s. - IBAN SK84 0200 0000
peňažná hotovosť
0037 6482 3254

Číslo účtu/IBAN:

Výška istiny v Súpisová hodnota Dôvod zapísania
EUR
v EUR
do súpisu

1 700,00 €

1 700,00 €

§ 67 ods. 1 písm.
a) ZKR

Deň zapísania do
súpisu

21.12.2016

JUDr. Veronika Kubriková, PhD. - správca

K008045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 841 885
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/17/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/17/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
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Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841
02 Bratislava, IČO: 35 841 885 vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/
Miesto konania: Bajkalská 29F, Bratislava
Deň konania: 24.3.2017 (piatok)
Čas konania: 12.00 hod.
Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru (podpisom potvrdzuje zástupca veriteľa svoju prítomnosť):
1. Lekáreň MARTIN, s.r.o., predseda VV
2. Lekareň TERNO, s.r.o.
3. Lekáreň Krásno, s.r.o.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Uloženie záväzného pokynu k speňaženiu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
3. Záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru.

2. Uloženie záväzného pokynu k speňaženiu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
V súlade s oprávnením podľa § 83 ods. 1 písm. a) ZKR navrhol predseda VV, aby v záujme hospodárnosti a
rýchlosti konkurzného konania, bol uložený záväzný pokyn správcovi k speňaženiu majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 202/2016 zo dňa 20.10.2016 pod pol č. 2., pričom
predniesol svoj návrh o ktorom následne nechal predseda veriteľského výboru hlasovať. Výsledkom hlasovania bolo
prijatie nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 202/2016 dňa 20.10.2016 pod pol. č. 2, konkrétne pohľadávky voči
Dunajská, a.s., Dunajská 46, 811 08 Bratislava, IČO: 35 823 151 - nárok na zaplatenie odplaty za stavebné práce a
dodané materiály v zmysle Zmluvy o dielo vo výške 3 834 790,04 €; a to na základe ponukového konania
vyhláseného zverejnením oznámenia v obchodnom vestníku, pričom 1/ v prvom kole nesmie byť kúpna cena nižšia
ako 80 % súpisovej hodnoty, v druhom kole nižšia ako 30 % súpisovej hodnoty, v treťom kole za najvyššiu kúpnu
cenu, 2/ otváranie obálok bude vykonané za prítomnosti člena veriteľského výboru alebo zástupcu veriteľského
výboru, 3/ schválenie víťaznej ponuky podlieha schváleniu veriteľským výborom, ktorý má právo aj všetky ponuky
odmietnuť, ak by sa mu zdali nevýhodné.
Bližšie podmienky ponukového konania určí správca a poskytne ich záujemcom za nenávratný poplatok vo výške
250,- Eur, ktorý je príjmom konkurznej podstaty.“
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Hlasovanie: proti: nikto, Za: 3, Zdržal sa: nikto

3. Záver
Na záver predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru doručená Okresnému súdu Bratislava I a správcovi konkurznej podstaty úpadcu.
Zasadnutie bolo ukončené o 12.30 hod.

V Bratislave dňa 24.03.2017

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

K008046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Šucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borekova 10582/56, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 2/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Róbert Šucha, nar. 24.09.1973, naposledy bytom Borekova 10582/56, 821 06
Bratislava, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť
do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č.
02/54775346.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K008047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Šucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borekova 10582/56, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 2/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 2/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Róbert Šucha, nar.
24.09.1973, naposledy bytom Borekova 10582/56, 821 06 Bratislava, (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 6K/2/2017 zo dňa 22.3.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Róbert Šucha, born 24.09.1973, domiciled Borekova 10582/56, 821 06 Bratislava, (hereinafter only
„the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava, No. 6K/2/2017
dated 22th March 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 31.3.2017.
The bankruptcy was declared on 31th March 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Eva
Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 6K/2/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee, Stromová 13, 831 01
Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic, to the No. 6K/2/2017.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register 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 registered in the Euro currency.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 ZKR).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
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dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. 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 nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded (§ 29, section 6,
7, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K008048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Braso
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvačalova 999/23, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 3/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Kamil Braso, narodený 15.07.1979, naposledy bytom Kvačalova 999/23, 821
08 Bratislava, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných
dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č.
02/54775346.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K008049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Braso
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvačalova 999/23, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 3/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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

36

Obchodný vestník 71/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.04.2017

Okresný súd Bratislava I
6K 3/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Kamil Braso, narodený
15.07.1979, naposledy bytom Kvačalova 999/23, 821 08 Bratislava, (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 6K/3/2017 zo dňa 22.3.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Kamil Braso, born 15.07.1979, domiciled Kvačalova 999/23, 821 08 Bratislava, (hereinafter only „the
Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava, No. 6K/3/2017 dated
22th March 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 31.3.2017.
The bankruptcy was declared on 31th March 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Eva
Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 6K/3/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee, Stromová 13, 831 01
Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic, to the No. 6K/3/2017.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register 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 registered in the Euro currency.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 ZKR).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. 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 nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded (§ 29, section 6,
7, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K008050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pluhová 952/14, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 4/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Štefan Libuša, nar. 27.05.1975, naposledy bytom Pluhová 952/14, 831 03
Bratislava, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť
do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č.
02/54775346.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K008051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pluhová 952/14, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
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Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 4/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 4/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Štefan Libuša, nar.
27.05.1975, naposledy bytom Pluhová 952/14, 831 03 Bratislava (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 6K/4/2017 zo dňa 22.3.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Štefan Libuša, born 27.05.1975, domiciled Pluhová 952/14, 831 03 Bratislava, (hereinafter only „the
Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava, No. 6K/4/2017 dated
22th March 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 31.3.2017.
The bankruptcy was declared on 31th March 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Eva
Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 6K/4/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee, Stromová 13, 831 01
Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic, to the No. 6K/4/2017.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register 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
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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 registered in the Euro currency.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 ZKR).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
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the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. 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 nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded (§ 29, section 6,
7, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K008052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 132 121
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2014
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu IRO, s. r. o., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 34 132 121,
ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19. marca 2015 (OV 058/2015 zo dňa 25. marca 2015),
týmto v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem pripísanie poznámky o spornom zápise,
a to k súpisovej zložke majetku č. 9. zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 16.9.2016 (č. OV 178/2016): druh nehmotný majetok, opis – nechránený nehmotný majetok vo forme všeobecné know-how, klientská databáza
a profesionálne know-how v zmysle znaleckého posudku č. 04/2016, znalec: Ing. Jaroslav Mrenica, súpisová
hodnota: 592.207,- Eur nasledovne:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia:
Renault Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 736 003
Dôvody sporného zápisu:
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Správca sa dozvedel, že majetková hodnota alebo jej časť sa môže nachádzať u tretieho subjektu, a to spoločnosti
Renault Slovensko, spol. s r.o. v rámci jej databáz, pričom správcovi nie sú známe podmienky práva nakladať
s touto majetkovou hodnotou zo strany spoločnosti.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K008053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Hráčková "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 470, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 636 571
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/40/2014 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca zapisuje do všeobecnej podstaty nasledovnú súpisovú zložku:
súpisová zložka č. 7: nehnuteľnosti - nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, zapísaná na Okresnom úrade
Bratislava IV - katastrálny odbor, obec Bratislava - Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves, LV
č. 2943 - nehnuteľnosť - byt č. 101, vchod č. 22, poschodie č. 11 v bytovom dome súp. č. 6162 ležiaci na parcele
CKN 2878/29 spolu s podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach o veľkosti 6536/341705 všetko
vedené v časti B/ na vlastníka č. 53 Ľubomíra Hráčková, r. Rebrová, Štefánikova 66, Gajary v 1/8-ine a pozemky
nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, zapísané na Okresnom úrade Bratislava IV - katastrálny odbor,
obec Bratislava - Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska Nová Ves, LV č. 5401 - pozemok parcela
registra C KN č. 2878/29 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2, pozemok parcela registra C KN č.
2878/574 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 všetko vedené v časti B/ na vlastníka č. 30 Ľubomíra
Hráčková, r. Rebrová, Štefánikova 66, Gajary o veľkosti podielu 6536/2733640-ín so súpisovou hodnotou 3.750 Eur

K008054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D. I. F. Slovensko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rezedova 8, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 187 739
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/43/2015 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/43/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu D.I.F. Slovensko s.r.o., so sídlom Rezedova 8, 821 01 Bratislava, IČO:
36 187 739, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava zo dňa 30. novembra 2016 (OV 234/2016 zo dňa 7.
decembra 2016), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem súpis všeobecnej podstaty
nasledovne:
1. iná majetková hodnota: vrátený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 920,80
€, súpisová hodnota 920,80 €
JUDr. Katarína Kubíková, správca
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K008055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava - Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia SÚPISU MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
(zmeny od pol.33)

Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis súpisovej zložky majetku: vyrovnací podiel na obchodnej spoločnosti BARESTO, s.r.o., so sídlom
Studenohorská 2, Bratislava 842 13, IČO: 35 814 292, v ktorej vyhlásením konkurzu zanikla účasť úpadcu, ktorého
veľkosť obchodného podielu predstavovala sumu 4.648,00 EUR, t.j. 70% základného imania, splateného v plnom
rozsahu.
Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24323/B
Deň zaradenia/deň zápisu: 23.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): zatiaľ neznáma

Číslo súpisovej zložky: 2
Typ súpisovej zložky: BYT
Popis: jednoizbový byt v pamiatkovej rezervácii Hlavného mesta SR Bratislave v okrese Bratislava I, ktorého
podlahová plocha vrátane pivnice v suteréne je 57,48m2, z čoho plocha obytných miestností predstavuje 26,30m2
a plocha príslušenstva predstavuje 31,18m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. STARÉ MESTO
Ulica: Klariská
Orientačné číslo vchodu: 10
Číslo bytu: 4
Číslo poschodia: 2
Podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve: 715/10000
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Podiel na pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 428m2 s parcelným číslom 374 zapísanom na
Liste vlastníctva č. 6675): 500/10000
Katastrálne územie: Staré Mesto
List vlastníctva číslo: 6674
Súpisné číslo: 326
Parcelné číslo: 374
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota bytu vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach, príslušenstve a na pozemku (aj mena): 40.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 3
Typ súpisovej zložky: NEBYTOVÝ PRIESTOR
Popis: nebytový priestor v bytovom dome v Hlavnom mesta SR Bratislave v okrese Bratislava I vo výmere 211,06
m2 vrátane súčastí a príslušenstva
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. STARÉ MESTO
Ulica: Klariská
Orientačné číslo vchodu: 10
Číslo nebytového priestoru: č. 12 - NP9
Číslo poschodia: prízemie
Podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve: 2627/10000
Podiel na pozemku s parcelným číslom 374 zapísanom na Liste vlastníctva č. 6675: 1836/10000
Katastrálne územie: Staré Mesto
List vlastníctva číslo: 6674
Súpisné číslo: 326
Parcelné číslo: 374
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach, príslušenstve a na pozemku (aj mena): 160.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 4
Typ súpisovej zložky: BYT

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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Popis: jednoizbový byt v Hlavnom meste SR Bratislave v okrese Bratislava IV, ktorého podlahová plocha vrátane
balkóna je 49,07m2, z čoho plocha bez balkóna činí 31,67m2, pričom plocha obytných miestností predstavuje
21,14m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Ulica: Malokarpatské námestie
Orientačné číslo vchodu: 3
Číslo bytu: 223
Číslo poschodia: 2
Podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve: 3167/548318
Podiel na pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1861m2 s parcelným číslom 490/4 zapísanom na
Liste vlastníctva č. 3194): žiadny
Podiel na pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 16m2 s parcelným číslom 490/5 zapísanom na
Liste vlastníctva č. 3194): žiadny
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 1829
Súpisné číslo: 1125
Parcelné číslo: 490/4 a 490/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota bytu vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach a príslušenstve (aj mena): 60.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 5
Typ súpisovej zložky: BYT
Popis: byt v Hlavnom meste SR Bratislave v okrese Bratislava IV, ktorého podlahová plocha činí 57,24m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Ulica: Malokarpatské námestie
Orientačné číslo vchodu: 3
Číslo bytu: 316
Číslo poschodia: 3
Podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve: 5724/548318
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

46

Obchodný vestník 71/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.04.2017

Podiel na pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1861m2 s parcelným číslom 490/4 zapísanom na
Liste vlastníctva č. 3194): žiadny
Podiel na pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 16m2 s parcelným číslom 490/5 zapísanom na
Liste vlastníctva č. 3194): žiadny
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 1829
Súpisné číslo: 1125
Parcelné číslo: 490/4 a 490/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota bytu vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach a na príslušenstve (aj mena): 95.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 6
Typ súpisovej zložky: NEBYTOVÝ PRIESTOR
Popis: nebytový priestor v bytovom dome v Hlavnom mesta SR Bratislave v okrese Bratislava IV
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Ulica: Malokarpatské námestie
Orientačné číslo vchodu: 3
Číslo nebytového priestoru: 12–č. 4
Číslo poschodia: 5
Podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve: 1978/548318
Podiel na pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1861m2 s parcelným číslom 490/4 zapísanom na
Liste vlastníctva č. 3194): žiadny
Podiel na pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 16m2 s parcelným číslom 490/5 zapísanom na
Liste vlastníctva č. 3194): žiadny
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 1829
Súpisné číslo: 1125
Parcelné číslo: 490/4 a 490/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 19/1978

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota bytu vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach a príslušenstve (aj mena): 500,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 7
Typ súpisovej zložky: NEBYTOVÝ PRIESTOR
Popis: nebytový priestor v bytovom dome v Hlavnom mesta SR Bratislave v okrese Bratislava IV
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Ulica: Malokarpatské námestie
Orientačné číslo vchodu: 3
Číslo nebytového priestoru: 12–č. 4
Číslo poschodia: 5
Podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve: 1978/548318
Podiel na pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1861m2 s parcelným číslom 490/4 zapísanom na
Liste vlastníctva č. 3194): žiadny
Podiel na pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 16m2 s parcelným číslom 490/5 zapísanom na
Liste vlastníctva č. 3194): žiadny
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 1829
Súpisné číslo: 1125
Parcelné číslo: 490/4 a 490/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 34/1978
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota bytu vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach a príslušenstve (aj mena): 500,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 8
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera v m2: 21
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 994
Parcelné číslo: 3341
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 9
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Záhrady
Výmera v m2: 380
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 994
Parcelné číslo: 3342/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 10
Typ súpisovej zložky majetku: STAVBA
Popis: záhradná chata
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Orientačné číslo: bez
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 994
Súpisné číslo: 6677
Parcelné číslo: 3341
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015

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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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 11
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera v m2: 559
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 2049
Parcelné číslo: 3242
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 12
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Záhrady
Výmera v m2: 3243
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 2049
Parcelné číslo: 3243
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 13
Typ súpisovej zložky majetku: STAVBA

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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Popis: iná budova
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Orientačné číslo: fakticky neoznačená orientačným číslom
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 2049
Súpisné číslo: 1362
Parcelné číslo: 3242
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 380.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 14
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 396
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1201
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.188,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 15
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 62
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3305/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 186,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 16
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 366
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3306/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.098,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 17
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 36
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3306/3
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 108,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 18
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1118
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3377
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.354 Eur

Číslo súpisovej zložky: 19
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 555
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3379
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.665,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 20
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 489
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3403
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.467,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 21
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera v m2: 77
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3836/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 231,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 22
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Záhrady
Výmera v m2: 375
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1038/10
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.125,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Číslo súpisovej zložky: 23
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 926
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1478/4
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.778,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 24
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 714
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1607/6
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.142,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 25
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 833
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1994/1
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.499,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 26
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 750
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1994/4
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.250,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 27
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 844
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2023/5
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.532,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 28
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1411
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2034
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4.233,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 29
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 936
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2039
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.808,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 30
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 3030
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2042
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9.090,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 31
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 4062
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2043/1
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12.186,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 32
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1985
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 5555
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5.955,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 33
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: motocykel BIKE, zelenej farby, EČV: BA869AI , kategória L3e, celková hmotnosť: 208
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 2005
Stav opotrebovanosti: podľa evidencie KDI ORPZ BA používaná v premávke
Deň zaradenia/deň zápisu: 01.07.2015/01.07.2015
Miesto uloženia: zatiaľ neznáme
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5.000,00 Eur
Poznámka: predané - využitie predkupného práva na spoluvlastnícky podiel – zverejnené v OV č.98/2016 zo dňa
23.5.2016.

Číslo súpisovej zložky: 34
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobné motorové vozidlo MERCEDES–BENZ G 55 AMG KOMPRESSOR 462, AC kombi, farby čiernej
metalízy, EČV: BA689NO, kategória M1G, celková hmotnosť: 3200
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 2005
Stav opotrebovanosti: používaná v premávke
Deň zaradenia/deň zápisu: 01.07.2015/01.07.2015
Miesto uloženia: v priestoroch úpadcu a spoluvlastníka
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60.000,00 Eur
Poznámka: predané v rámci 2.kola ponukového konania.

Číslo súpisovej zložky: 35
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: viacúčelová štvorkolka YAMAHA YAMAHA 660, zelenej farby, EČV: BA896AM, kategória L7e, celková
hmotnosť: 500
Počet kusov: 1 ks
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Približný rok výroby: 2007
Stav opotrebovanosti: mimoriadne opotrebovaná v premávke
Deň zaradenia/deň zápisu: 01.07.2015/01.07.2015
Miesto uloženia: v priestoroch úpadcu a spoluvlastníka
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4.000,00 Eur
Poznámka: predané v rámci 3.kola ponukového konania

Číslo súpisovej zložky: 36
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: viacúčelová štvorkolka YAMAHA 660, zelenej farby, EČV: BA896AM, kategória L7e, celková hmotnosť: 362
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 2007
Stav opotrebovanosti: mimoriadne opotrebovaná v premávke
Deň zaradenia/deň zápisu: 01.07.2015/01.07.2015
Miesto uloženia: v priestoroch úpadcu a spoluvlastníka
Poznámka:
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.500,00 Eur
Poznámka: predané v rámci 4.kola ponukového konania

Číslo súpisovej zložky: 37
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: nákladný príves, DC plošinová karoséria, VEZEKO HUSKY BB1/P1300, šedej farby, EČV: BA698YT,
kategória O2, celková hmotnosť: 1300
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 2007
Stav opotrebovanosti: používaná v premávke
Deň zaradenia/deň zápisu: 01.07.2015/01.07.2015
Miesto uloženia: v priestoroch úpadcu a spoluvlastníka
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5.000,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 38
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobné motorové vozidlo DODGE WC 57 T124 /WC57/, karoséria: AF viacúčelová, zelenej farby, EČV:
BAH146, kategória M1G, celková hmotnosť: 3257
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: nezistený
Stav opotrebovanosti: používaná v premávke
Deň zaradenia/deň zápisu: 01.07.2015/01.07.2015
Miesto uloženia: v priestoroch úpadcu a spoluvlastníka
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40.000,00 Eur
Poznámka: predané v rámci 3.kola ponukového konania.

Číslo súpisovej zložky: 39
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobné motorové vozidlo WILLYS JEEP MB, karoséria: AF viacúčelová, tmavozelenej farby, EČV:
BA968VP, kategória M1, celková hmotnosť: 1600
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 2009
Stav opotrebovanosti: používaná v premávke
Deň zaradenia/deň zápisu: 01.07.2015/01.07.2015
Miesto uloženia: v priestoroch úpadcu a spoluvlastníka
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15.000,00 Eur
Poznámka: predané v rámci 2.kola ponukového konania.

Číslo súpisovej zložky: 40
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: pracovný samohybný stroj POLARIS RANGER RZR/800 EFI/, karoséria: nosič náradia, zelenej farby EČV:
BAZ073, kategória PS, celková hmotnosť: 783
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 2009
Stav opotrebovanosti: podľa evidencie KDI ORPZ BA používaná v premávke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia/deň zápisu: 01.07.2015/01.07.2015
Miesto uloženia: zatiaľ neznáme
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13.000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 41
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Dvojkrídlová skriňa so zrkadlom
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 42
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Jednokrídlová skriňa so zrkadlom
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 43
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kancelárska stolička
Počet kusov: 1 ks
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 44
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pracovný stôl
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 45
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zverák
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 46
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malý radiátor
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 47
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malý štvorcový stolík na kolieskach
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 48
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malé umývadlo
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 49
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malý monitor LG
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 50
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Detská cyklistická helma fialová
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur/ks

Číslo súpisovej zložky: 51
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Lopata na sneh
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 52
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malé schodíky
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 53
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na oblečenie
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 54
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Snežné sane
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 55
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Polička na stenu
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 56
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Doska na cesto drevená
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 57
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Hasiaci prístroj
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 58
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nafukovací detský bazén
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 59
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Elektrón na pneumatiku
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 60
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Lepiace pásky
Počet kusov: 6 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,50 Eur/ks

Číslo súpisovej zložky: 61
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Bandasky na benzín kovové
Počet kusov: 3 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur/ks
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 62
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vzdušný kompresor
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 63
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Olejová lampa
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 64
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Model nemeckého vojenského vozidla
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 65
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Dávkovač na hnojivo
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 66
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Prenosná autochladnička
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 67
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kartón vín Weissencuveé
Počet kusov: 6 fliaš
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : znehodnotené, vylúčené zo súpisu

Číslo súpisovej zložky: 68
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Hadica
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 69
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vojenský obraz
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 70
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zbierka kníh
Počet kusov: 30 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur/kus
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 71
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Lano
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 72
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojany na obrazovku
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Počet kusov: 3 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): spolu 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 73
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Domáce kino BOSE
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 74
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Reproduktory Yamaha
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.
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Číslo súpisovej zložky: 75
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Reproduktory Sony
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 76
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Ever Focus – multifunction Keybord Controller Model: EKB500 – klávesnica ku kamerovému stystému
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 77
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Set top box Hybroad SWAN Model No. Z205
Počet kusov: 1 ks
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Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): spolu 30,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 78
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Lyžiarska helma UVEX
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 79
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Smetný kôš chrómový
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.
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Číslo súpisovej zložky: 80
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Odvlhčovač ESA
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 81
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Žehlička Braun
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 82
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vysávač Electrolux Ergorapido
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 83
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Cyklistická helma Specialized
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 84
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mlynček na orechy
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 85
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pumpa Blackburn Air Tower 2
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 86
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Elektrický hrniec Tefal Acticvy
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 87
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kniha – Forenzná psychológia vraždy, Extrémna agresia I, Autor Anton Heretik
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
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Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 88
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kniha – Klinická psychológia, autor Anton Heretik, Anton Heretik, jr. a kol.
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 89
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kniha – Základy forenznej psychológie, autor Anton Heretik
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 90
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Helma na štvorkolku – farba žltá
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 91
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Infračervený tepelný žiarič SANITAS SIL 45
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 92
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Hokejka BAUER LIE 6 REG FLEX 87
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
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Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 93
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: 4 dielna súprava do dažďa XL
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 94
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sedačka
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

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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Číslo súpisovej zložky: 95
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Skriňa s vešiakmi + botník + poličky
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 96
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Skrinka s piatimi šuplíkmi hnedá
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 97
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Rýchlo varná kanvica
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 98
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chlebník
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 99
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Barové stoličky
Počet kusov: 4 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): spolu 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 100

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sada nožov
Počet kusov: 7ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 101
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Práčka AEG
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 102
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sušička AEG
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 103
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Skriňa
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 104
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Menšia skrinka na oblečenie
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 105

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Televízor Plazma Pioneer
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 106
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Set top box – Digital Video Broadcasting DVB
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 107
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Biela skriňa
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 108
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sušiak na bielizeň
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 109
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Postele drevené rámy bez matracov
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 110
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nočné stolíky
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 111
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sedací vak
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur/ks
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 112
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Komoda
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 113
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kancelárske stoličky
Počet kusov: 3ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur/ks
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 114
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kancelársky stôl
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 70,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 115
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Skriňa tmavohnedá + šuplíky
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 116
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Tlačiareň CANON
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 117
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Router
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 118
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Subwoofer + repráky CREATIVE
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 119
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zbierka kníh
Počet kusov: 18 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur/ks
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 120
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Manželská posteľ rám bez matracov so svietidlami + nočné stolíky
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 121
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zbierka právnickej literatúry
Počet kusov: 25ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur/ks
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 122
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Monitor SAMSUNG
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 123
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Klávesnica PRESTIGIO
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 124
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sada nožov
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 125
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Viacdielna komoda so skriňou
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 126
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Prenosná autochladnička
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 127
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stôl
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 128
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chladnička

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 129
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Poschodová posteľ
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 130
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kancelárska stolička
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 131
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Skriňa
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 132
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malý televízor
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

V Bratislave, dňa 06.04.2017

JUDr. Karol KOVÁR
správca úpadcu Juraj ONDREJČÁK
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K008056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPEMA group s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 642 938
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/20/2016 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: vratka dane od Finančného riaditeľstva SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, zo dňa 2.3.2017
Súpisová hodnota: 250,60 Eur
Deň zaradenia 4.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 31

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: vrátenie súdneho poplatku - Okresný súd Žilina, 19Cb/346/2015
Súpisová hodnota: 173,80 Eur
Deň zaradenia 4.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 32

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: vratka dane od Finančného riaditeľstva SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, zo dňa 24.6.2017
Súpisová hodnota: 947,77 Eur
Deň zaradenia 4.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 33

K008057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kujovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1962
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016/S1784
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
2K/41/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Rastislav Kujovič, narodený 26.09.1962, trvale
bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie
súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
Číslo súpisovej zložky: 4
Dátum zápisu: 06.04.2017
Popis: Zrážka zo mzdy úpadcu (03/2017)
Súpisová hodnota: 1.206,51 €

V Bratislave, dňa 06.04.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K008058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúcu pohľadávku:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 v celkovej
prihlásenej sume 128,74 €.

V Bratislave, dňa 06.04.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K008059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bella
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 13, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
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Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/32/2016 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ HNUTEĽNÉHO
MAJETKU
Správca úpadcu Matej Bella oznamuje, že verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu
publikované v Obchodnom vestníku č. 54/2017 zo dňa 17.03.2017 bolo neúspešné.
V súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 13.03.2017 správca vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zaradeného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
publikovaný v Obchodnom vestníku č. 1/2017 zo dňa 02.01.2017.
Podmienky 2. kola verejného ponukového konania (VPK):
Predmetom speňažovania je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu, ktorý v zmysle záväzného pokynu zástupcu
veriteľov zo dňa 13.03.2017 sa speňažuje predajom vo verejnom ponukovom konaní ako samostatné veci:
Motocykel YAMAHA BELUGA 125 ccm, r. výroby 1988, pojazdný – súpisová hodnota 500,00 €
Automobil Volkswagen Polo 9N, r. výroby 2002, nepojazdný na ND – súpisová hodnota 850,00 €
Tablet Acer Aspire Switch 10E, r. výroby 2015, funkčný – súpisová hodnota majetku

150,00 €

Záujemcovia majú právo zúčastniť sa obhliadky ponúkaných hnuteľných vecí. Termín obhliadky určí správca po
dohode so záujemcom, na základe e-žiadosti zaslanej na adresu: petran@kpklegal.eu.
Správca predá hnuteľný majetok záujemcovi, ktorý v lehote 15 dní od zverejnenia tejto výzvy (lehota na
predkladanie ponúk) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 70 % súpisovej hodnota majetku.
Pri splnení všetkých podmienok môže správca predať hnuteľný majetok záujemcovi, ktorý je veriteľom prihlásenej
pohľadávky alebo osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky. Správca nepredá súpisové zložky majetku
záujemcovi, ktorý je osobou spriaznenou so správcom, osobou spriaznenou s úpadcom alebo dlžníkom úpadcu.
Ponuky sa zasielajú na adresu kancelárie správcu JUDr. Peter Petrán, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava,
v zalepených obálkach s označením „8K/32/2016 – 2. Kolo VPK – neotvárať.“
Otváranie obálok uskutoční správca v priestoroch svojej kancelárie za účasti zástupcu veriteľov do troch pracovných
dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, o čom sa vyhotoví úradný záznam. Doručená ponuka je záväzná do
skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Ponuka vyhodnotená správcom ako úspešná podlieha schváleniu zástupcom veriteľov, v lehote 5 dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku VPK správca informuje prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom
vestníku, úspešného uchádzača aj písomne na adresu určenú na doručovanie písomností.
V Bratislave 06.04.2017
JUDr. Peter Petrán, správca

K008060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 2934/14, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1970
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2015 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 6. kola verejného ponukového konania
V súlade so záväznými pokynmi zástupcu veriteľov zo dňa 13.6.2016 a 30.6.2016 vyhlasujem 6. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu. Speňažovaný
hnuteľný majetok tvorí nasledovná súpisová zložka:
·

Súpisová zložka majetku č. 5: Popis: EDER príves špeciálny nákladný na prepravu vozidiel, v súp. hodnote
2.000,- eur.

Verejné ponukové konanie sa uskutoční za týchto podmienok:
1. Záujemca doručí správcovi záväznú cenovú ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné
ponukové konanie – konkurz 4K/45/2015 – neotvárať“ najneskôr dňa 28.4.2017 na adresu správcu: Mgr.
Ľubomír Bugáň, správca konkurznej podstaty, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava.
2. Ponúkaná kúpna cenu nesmie byť nižšia ako 50 % súpisovej hodnoty príslušnej súpisovej zložky, t.j. 1.000,- eur.
Pokiaľ záujemca predloží viac ako jednu ponuku, prihliada sa na najvyššiu cenovú ponuku.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu: u právnických osôb - obchodné meno, sídlo, IČO u fyzických osôb - meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia,
b. označenie predmetu kúpy,
c. výšku ponúkanej kúpnej ceny,
d. doklad o zaplatení preddavku na kúpnu cenu vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny,
e. označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti uhradený preddavok na.
4. Na ponuku, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, sa neprihliada. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
5. Záujemca je povinný zložiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny na účet vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263183443/0900, do 28.4.2017. Preddavok bude v prípade úspechu záujemcu v
ponukovom konaní započítaný na úhradu kúpnej ceny.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu dňa 1.5.2017 o 10.00 hod.
7. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní podmienky a ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu.
8. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný, a v lehote určenej správcom neuzatvorí so
správcom kúpnu zmluvu na príslušnú súpisovú zložku majetku, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 20 % z ním
navrhovanej kúpnej ceny.
9. Bližšie informácie k predávanému majetku si záujemcovi môžu vyžiadať na emailovej adrese
jagelcakova@bugan.sk alebo na telefónnom čísle +421(2)48245245.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca
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K008061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca konkurznej podstaty úpadcu FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02
Bratislava, IČO: 36 366 561 týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje bankový účet úpadcu, na ktorý možno skladať kauciu: IBAN: SK48
1100 0000 0029 4803 7317, SWIFT: TATRSKBX.
Poučenie: Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K008062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Decorcasa s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 636 630
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Griščik
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2013 S1191
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie rozhodnutia zástupcu veriteľov zo dňa 29.03.2017
JUDr. Jozef Griščik, správca úpadcu: Decorcasa s.r.o., v konkurze, so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava,
IČO: 45 636 630, v súlade s ustanovením § 38 ods. 6 v spojitosti s § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii týmto oznamuje veriteľom nasledovné:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ako príslušný orgán v konkurznom
konaní vedenom na majetok úpadcu Decorcasa s.r.o., udelila správcovi súhlas s uzavretím dohody o urovnaní
v znení priloženom správcom v prílohe žiadosti zo dňa 10.03.2017.
Pozn. Predmetom dohody o urovnaní priloženej v žiadosti správcu o udelenie súhlasu zo dňa 10.03.2017 je
urovnanie vzájomných práv a povinností súvisiacich s právnym úkonom úpadcu, ktorý správca považuje za
odporovateľný a v súvislosti s ktorým je vedený súdny spor medzi správcom úpadcu a žalovaným - pánom
Mikulášom Markoltom o určenie neúčinnosti právneho úkonu a zaplatenie 45.319,34 EUR; podstatou urovnania je
to, že žalovaný uhradí do 7 od uzavretia dohody do všeobecnej podstaty sumu vo výške 15.000,- EUR a správca
úpadcu vezme žalobu v súdnom spore späť.
V Bratislave dňa 06.04.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Griščik, správca

K008063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Petreková - No.2
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silvánová 2797/10, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 676 767
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2014-S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca na základe § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní 2K/22/2014 boli zapísané
pohľadávky:
· veriteľa Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok , IČO: 35 923 130 s celkovou
prihlásenou sumou vo výške 264,60 EUR
JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K008064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca úpadcu – Ing. Ján Tkáč, nar. 15.01.1955, bytom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, oznamuje
podľa ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané nasledovné pohľadávky doručené
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

6/S/3 – veriteľ Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, prihlásená suma 33,00 €
12/E/1 – veriteľ ELIT, s.r.o., prihlásená suma 72.578,00 €

V Bratislave dňa 06.04.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
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K008065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAPEJA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 918/2 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 850 965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2012 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

AKTUALIZÁCIA SÚPISU VŠEOBECNEJ KONKURZNEJ PODSTATY
v časti súpisovej položky zverejnenej v OBV číslo 229/2012 zo dňa 27.11.2012, pod položkou K015569
Po zapísaní majetku do súpisu VKP bola na základe rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Bratislave č.
6556/12/479/10/MSO zo dňa 25.01.2013, Z- 2355/2013, zmenená špecifikácia nehnuteľšnosti nasledovne:
A. Pozemok parcelné číslo 2312, o výmere 18 669 m2, orná pôda, pozemok je umiestnený mimo
zastavaného územia obce, a je evidovaný ako parcela registra „C“ na katastrálnej mape, zapísaný na LV
číslo 1639 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre okres: Bratislava V, obec: Ba-mč.
Čuňovo, katastrálne územie: Čuňovo,
B. Pozemok parcelné číslo 2043, o výmere 10 738 m2, orná pôda, pozemok je umiestnený mimo
zastavaného územia obce, a je evidovaný ako parcela registra „C“ na katastrálnej mape, zapísaný na LV
číslo 1322 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, pre okres: Bratislava V, obec: Ba-mč.
Čuňovo, katastrálne územie: Čuňovo
v ostatnom zostáva pôvodný súpis nezmenemý.

Mgr. Eva Timár Myjavcová,
správca úpadcu GAPEJA s.r.o.

K008066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Jána Nepomuckého 418/7, 930 21 Jahodná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/14/2012 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/14/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava (ďalej
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Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava (ďalej
len „Správca“) vyhlasuje: Tretie (III.) kolo verejného ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) na predaj hnuteľného majetku – podľa nižšie uvedenej špecifikácie.
I. Predmet ponukového konania: majetok úpadcu Jozef Molnár v konkurze, nar. 11.05.1977, Sv. Jána
Nepomuckého č. 418/7, 930 21 Jahodná (ďalej len „Úpadca“) pozostávajúci z hnuteľného majetku, zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty Úpadcu. Súpis majetku Úpadcu, ktoré sú predmetom tejto ponuky, boli zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 202/2012 zo dňa 18.10.2012.
Ide o nasledovné hnuteľné veci:
a) kuchynský stôl + 6 ks stoličiek
b) komoda hnedá
c) sedacia súprava (bielo – hnedá)
d) TV zn. SAMSUNG
e) audio DVD system zn.PIONEER spolu s 5 ks reproduktorov zn. JAMO
f) video projektor zn. OPTOMA
g) konferenčný stolík (hnedá farba)
(ďalej len ,,Hnuteľné veci”)

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania: V 3. kole verejného ponukového konania sa
najnižšie podanie znižuje o 40 % oproti súpisovej hodnote Hnuteľných vecí, čo predstavuje sumu 912,- eur
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, ako aj úplné znenie podmienok verejného ponukového
konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 0917 643 333, príp. mailom na adrese:
nano@akko.sk.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záväzné ponuky na odkúpenie Hnuteľného majetku sa predkladajú
na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v
zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – Jozef Molnár neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

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

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 26.04.2017 (vrátane) do 11.00 hod. Pre dodržanie lehoty
doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie dátum podania
ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania
predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.
IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do sedem (7) dní odo dňa
termínu predloženia ponúk a v tejto lehote zároveň odošle oznam záujemcom výsledok verejného ponukového
konania. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mauerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 296, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1964
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/39/2014 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/39/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu Oľga Mauerová, nar.: 14.1.1964, 296, 925 06 Čierna Voda, týmto
v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujeme, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, celková
prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 2): 41,15,- € titulom náhrada trov exekúcie, ktoré
vznikli pri zastavení exekúcie z dôvodu vyhlásenia konkurzu - uznesenie OS Galanta sp. zn.: 5Er/1797/2013 zo dňa
8.9.2016, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č.
16..
V Bratislave, iTRUSTee Recovery, k.s. - správca úpadcu

K008068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Trešňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 637, 925 84 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/45/2016 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/45/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

1. peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Karol Trešňák, bytom 925 81 Diakovce 637, vo výške 3.300,00 EUR, právny
dôvod: Darovacia zmluva zo dňa 17.10.2016, súpisová hodnota: 3.300,00 EUR
2. hnuteľná vec: motorové vozidlo VAZ, VIN: BA3210111534780, rok výroby: neznámy, stav opotrebovanosti:
neznámy, súpisová hodnota: 100,00 EUR
3. hnuteľná vec: motorové vozidlo Škoda 105 L, VIN: J3600355, rok výroby: neznámy, stav opotrebovanosti:
neznámy, súpisová hodnota: 100,00 EUR

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Trešňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 637, 925 84 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/45/2016 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/45/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Consumer Finance Holding, a.s.
Por. č. zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 1/1

1. hnuteľná vec: motorové vozidlo Volkswagen Passat, VIN: WVWZZZ3BZ3P450047, rok výroby: 2003, stav
opotrebovanosti: neznámy, súpisová hodnota: 4.000,00 EUR

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K008070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013 týmto zverejňuje opravu podania, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2014 dňa
10.07.2014 (K013180).

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Nemec Andrej, Nám. 7.apríla
412/26, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
700,44
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Ochotnícka Jana,
D.Jurkoviča 427/12, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v
celkovej
sume:
158,45
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Pernecká Janka, Nádražná
261, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
86,74
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Rechtorisová Danica,
Partizánska 223/8, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v
celkovej
sume:
163,34
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Čenteová Emília, Dr. Št.
Osuského 529, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v
celkovej
sume:
1
903,11
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Čierna Alena, Dolné Lúky
359, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
1
695,56
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Gabrišová Zdenka, Dolné
Lúky 359/10, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v
celkovej
sume:
79,46
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Grexová Ivana,
Budovateľská 400, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v
celkovej
sume:
409,47
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
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

108

Obchodný vestník 71/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.04.2017

267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Hajtmánková Zuzana,
Zápotočie 383, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v
celkovej
sume:
330,53
€
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Hauptmanová Hana, Prietrž
92, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
134,43
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Hološka Vladimír, Žriedlova
dolina 995/11A, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v
celkovej
sume:
8
801,63
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Hreusová Alena, Priepasné
95, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
24,44
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Jančeková Božena,
Košariská 99, 90615 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v
celkovej
sume:
335,16
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Janovíčková Katarína, Ing.,
Partizánska 219/2, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v
celkovej
sume:
20
735,25
€
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Jursová Mária, Trnavská
658, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
54,27
€.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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54,27
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Lešková Adriana, Horný rad
569/43, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
672,79
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Sloboda Igor, Partizánska
218/13, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
221,21
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Soltýšová Jarmila, Horný rad
556/25, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
192,91
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Štefková Vlasta, Myjavská
479/19, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
225,94
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Tomková Marcela, Horný rad
568/41, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
60,38
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Tulák Ľubomír, Horný rad
532/1, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
397,25
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Vašková Dana, D.Jurkoviča
417, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
95,72
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Bekešová Viera, Hurbanova
18/3, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
271,77
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Bobková Anna, Ing., Dlhá
1593/18A, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
1
182,17
€.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Búranová Emília, Trnavská
761, 90632 Jablonica, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného pracovnoprávneho
nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou vyplatenej časti
pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume: 14,91 €.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Marianna Mrázová, D.
Jurkoviča 428, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou
uplatneného pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou
zodpovedajúcou vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne
v celkovej sume: 82,37 €.
JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so Staničná
267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.
k. 38/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Oľga Horvátová, Horný rad
559, 90613 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Rozdiel medzi výškou uplatneného
pracovnoprávneho nároku zamestnanca za obdobie október 2013 (mzda + odstupné) a výškou zodpovedajúcou
vyplatenej časti pracovnoprávneho nároku za obdobie október 2013 zo strany Sociálnej poisťovne v celkovej sume:
1.462,41 €.
JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K008071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38K/4/2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru úpadca KRUH, spol. s r.o. v konkurze, Obecný úrad 192, 971
01 Cígeľ, IČO: 35 789 042 zo dňa 13.01.2017 na adrese Piaristická 44, Trenčín

Dátum konania:

13.01.2017

Miesto konania:

na adrese Piaristická 44, Trenčín

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Začiatok:

14,00 hod.

Ukončenie:

14,30 hod.

Správca úpadcu v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 a ustanovenia § 37 ods. 6 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov (ďalej len ako: „ZKR“),
doručil predsedovi veriteľského výboru žiadosť o schválenie pohľadávok proti podstate uvedených v evidencii
pohľadávok proti podstate ku dňu 31.12.2016 spolu s evidenciou pohľadávok proti podstate ku dňu 31.12.2016.
Za účelom schválenia pohľadávok proti podstate evidovaných ku dňu 31.12.2016 správca úpadcu zvolal schôdzu
veriteľského výboru (v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR), a to na deň 13.01.2017 v mieste sídla správcu so
začiatkom o 14,00 hod..
Prítomní:
1. WEGA Ltd. s.r.o., Ostravská 4/586, 736 01 Havířov - Šumbark, ČR, IČO: 259 02 628
2. STIM CORP., s. r. o., Soblahovská 63, 911 01 Trenčín, SR, IČO: 44 836 104
3. AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza, SR, IČO: 36 762 253
4. Ing. Katarína Roderová – správca
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Schválenie pohľadávok proti podstate
3. Záver

K bodu 1 - Otvorenie.
Zasadnutie otvoril predseda veriteľského výboru WEGA Ltd. s.r.o., Ostravská 4/586, 736 01 Havířov - Šumbark,
ČR, IČO: 259 02 628 628 zastúpený na základe plnej moci Mgr. Marekom Gutikom. Informoval, že zasadnutia
veriteľského výboru sa zúčastnili všetci členovia veriteľského výboru podľa prezenčnej listiny, veriteľský výbor je
uznášaniaschopný. Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
V zmysle § 38 ods. 2 ZKR platí: „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý
člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského
výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov
veriteľského výboru.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru konštatoval:
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru.

K bodu 2 - Schválenie pohľadávok proti podstate
Predseda veriteľského výboru vyzval správcu úpadcu Ing. Katarínu Roderovú, aby predstúpil a podal vysvetlenie
k jednotlivým pohľadávkam proti postate.
Následne správca úpadcu Ing. Katarína Roderová predstúpil, predložil členom veriteľského výboru zoznam
pohľadávok proti podstate vyhotovený ku dňu 31.12.2016 (príloha č. 2). Správca k jednotlivým položkám
zaevidovaným v zozname pohľadávok proti podstate podal podrobné vysvetlenie a vyzval členom veriteľského
výboru, aby predložili svoje pripomienky a námietky. Žiadny z členov veriteľského výboru nepredložil námietky ani
pripomienky.
Následne predseda veriteľského výboru pristúpil k hlasovaniu o schválení pohľadávok proti podstate zapísaných
v zozname pohľadávok proti podstate ku dňu 31.12.2016 v predloženom znení.
Dávam hlasovať:
Výsledok hlasovania:
Za: 3
WEGA Ltd. s.r.o., Ostravská 4/586, 736 01 Havířov - Šumbark, ČR, IČO: 259 02 628
STIM CORP., s. r. o., Soblahovská 63, 911 01 Trenčín, SR, IČO: 44 836 104
AZ REAL PD s.r.o., Bakalárska 6/7, 971 01 Prievidza, SR, IČO: 36 762 253
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Veriteľský výbor na základe výsledkov hlasovania súhlasil absolútnou väčšinou hlasov prítomných členov
veriteľského výboru, t.j. počtom hlasov 3.
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor schvaľuje pohľadávky proti podstate zapísané v zozname pohľadávok proti podstate ku dňu
31.12.2016 (príloha č. 2) bez výhrad v predloženom znení.

K bodu 3 - Záver
Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil a poďakoval
prítomným za účasť.

predseda VV
WEGA Ltd. s.r.o., Ostravská 4/586, 736 01 Havířov - Šumbark, ČR, IČO: 259 02 628,
zastúpený na základe plnej moci Mgr. Marekom Gutikom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 38K/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Sociálna poisťovňa
so sídlom v Bratislave, Ul. 29. Augusta 8-10, IČO: 30 807 484, Slovenská republika, Iná pohľadávka, výplatná listina
vyplatených dávok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v platnom znení bývalým zamestnancom úpadcu v celkovej
sume 349 303,19 Eur. Z uvedenej sumy prihlásená suma 146 545,00 Eur – popretá časť pohľadávky. Prihlásená v
celkovej sume: 146 545,00 €.
JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K008073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trenčín, č. k. 38K/23/2013, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Dôvera zdravotná
poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, Slovenská republika, Iná pohľadávka, Ročné
zúčtovanie poistného za rok 2013 doložené Oznámením zamestnávateľa zo dňa 23.08.2014: v celkovej sume
2 461,63 €.
JUDr. Barbora Hudeková, správca.
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K008074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paule Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 473, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2016 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu:
Dušan Paule „v konkurze“, nar. 19.01.1969
bytom č. 473, 958 53 Skačany
Spis. zn. konkurzného konania: 38K/60/2016 S1531
Zápisnica zo schôdze veriteľov
ktorá sa konala dňa 6.4.2017 na adrese správcovskej kancelárie: Mierové námestie 37, 91101 Trenčín, so
začiatkom o 11.00 hod., za osobnej účasti Mgr. Xénie Hofierkovej, správcu, ako predsedu tejto schôdze.
Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do prvej schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne, záver
1. Otvorenie schôdze
Predseda konštatuje, že na prvej schôdzi veriteľov nie je prítomný žiaden veriteľ. Neoddeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice je zoznam prítomných veriteľov s počtom hlasov v podobe prezenčnej listiny. Predseda konštatuje, že
prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať.
Predseda konštatuje, že z vyššie uvedených dôvodov sa k ďalším bodom programu schôdze veriteľov nepristupuje.
Schôdza ukončená o 11,10 hod.
Zápisnicu spísal: Mgr. Xénia Hofierková, správca
V Trenčíne, dňa 6.4.2017
______________________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca (č. S1531)
úpadcu Dušan Paule „v konkurze“
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K008075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paule Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 473, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2016 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ
súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
Peňažná
pohľadávka

Spoluvlastnícky
podiel

peňažná pohľadávka vo výške 724,97 EUR - zrážka
zo mzdy úpadcu za 03/2017 vyplatená na bankový 1/1
účet zriadený správcom na účely konkurzu

Deň
Dôvod zapísania
zapísania
6.4.2017

Súpisová
hodnota majetku
v EUR

Majetok
úpadcu
podliehajúci
724,97 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 6.4.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Dušan Paule „v konkurze“

K008076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ščevko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1467/106, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/48/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983, bytom SNP 1467/106, 017 01 Považská
Bystrica, týmto oznamuje, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok mu bola doručená prihláška pohľadávok
veriteľa spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:
35 815 256, v celkovej výške 166,59 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 04.04.2017.

V Považskej Bystrici, dňa 06.04.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca
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K008077
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

21.
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: Právo súťaženia klubu v príslušnej úrovni súťaže organizovanej SFZ a jeho členmi
Súpisová hodnota: 1.000,- EUR

22.
Druh súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: Registračné právo klubu k registrovaným hráčom v klube
Súpisová hodnota: 2.500,- EUR

K008078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Roháča 906/3, 971 03 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Sp. zn. 38K/47/2016 S 106
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Súpisová
hodnota

P.č. Popis
7.
8.

v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy úpadcu za január 2017 v rozsahu
85,68
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy úpadcu za február 2017 v rozsahu
269,99
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

mena

Dátum
zapísania

€

06.04.2017

€

06.04.2017
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V Trenčíne dňa 06.04. 2017
JUDr. Danica Birošová
správca

K008079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 632 343
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/52/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/52/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: VAE
CONTROLS Prievidza, s. r. o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice, IČO: 31 632 343, č. k. 38K/52/2015, v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Poradové číslo v zozname pohľadávok: P8
Veriteľ: SR-Daňový úrad Trenčín
Prihlásená suma: 18.313,31 Eur

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca

K008080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.1.1991
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej

spoluvlastnícky deň

dôvod

súpisová
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špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

zrážky zo mzdy za mesiac 02/2017 v rozsahu v akom
podliehajú exekúcii

1/1

súpisová
hodnota
majetku v EUR

majetok
31.3.2017 podliehajúci 222,30
konkurzu

V Trenčíne 5.4.2017

K008081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kotrla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca úpadcu: Ivan Kotrla, nar. 17.05.1972, trvale bytom Mojmírovská
498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Kotrla IKO – STAV, s
miestom podnikania Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 41 267 036, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu je vedený v ČSOB a.s. , číslo účtu: SK29 7500 0000 0040 2447 4719. 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.
K008082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Július Hompora, nar. 13.9.1979, bytom Dunajská 1500/5, Kolárovo fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom Július Hompora H&M Strešný systém so sídlom Dunajská 1500/5, Kolárovo,
IČO: 37 517 309, ktorá vec je vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 31K/9/2016 oznamujem, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok
veriteľa:
CEE COLLECT Slovakia s.r.o., Križkova 9, Bratislava, IČO: 45 882 053
- istina vo výške 673,46 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- úroky z omeškania vo výške 77,93 eur
- náklady z uplatnenia vo výške 184,08 eur
SPOLU v sume 935,47 eur, ktoré pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K008083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Guttmannová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 677/3, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/24/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty Mária Guttmannová, rod. Guttmannová, bytom Železničná 677/3,
945 01 Komárno, narodená 24.11.1979 správca JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno značka správcu S 1485 zo dňa 06.04.2017 Iná majetková hodnota:
Popis inej majetkovej hodnoty Registrácia Súpisová hodnota majetku Mzda úpadcu za mesiac 09/2016
ZAMED s. r. o., so sídlom Komárno 231- Euro Mzda úpadcu za mesiac 10/2016 ZAMED s. r. o., so
sídlom Komárno 206,- Euro Mzda úpadcu za mesiac 11/2016 ZAMED s. r. o., so sídlom Komárno 200,Euro Mzda úpadcu za mesiac 12/2016 ZAMED s. r. o., so sídlom Komárno 208,- Euro Mzda úpadcu za
mesiac 01/2017 ZAMED s. r. o., so sídlom Komárno 216,- Euro Mzda úpadcu za mesiac 02/2017
ZAMED s. r. o., so sídlom Komárno 205,- Euro Mzda úpadcu za mesiac 03/2017 ZAMED s. r. o., so
sídlom Komárno 222,- Euro
K008084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vanyó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 78, 951 26 Šurianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/3/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty Jozef Vanyó, nar. 17.02.1974, trvalo bytom 951 26 Šurianky 78 sp.
zn. 31K/3/2016 správca JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, značka správcu S 1485 zo dňa 06.04.2017 Iná majetková hodnota: Popis inej majetkovej
hodnoty Registrácia Súpisová hodnota majetku Mzda úpadcu za mesiac 02/2017 OTTO SERVICE
GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829 Borgholzhausen, Nemecká spolková republika 518,- Euro
Mzda úpadcu za mesiac 03/2017 OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen, Nemecká spolková republika 518,- Euro
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K008085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 16, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiaca
- december 2016 v sume 52,30 eur
- január 2017 v sume 58,64 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K008086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrea Oslanecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 449/26, 943 01 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiaca:
- február 2017 v sume 183,26 eur
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K008087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- Peňažná pohľadávka z obchodného styku voči Štefan Liška - Foxmont v sume 210,38 eur - 03/2017
- Peňažná pohľadávka voči Mlynarčík Patrik - v sume 76,00 eur - 03/2017
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K008088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1272/4, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4, 936 01 Šahy:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: peňažné prostriedky úpadcu zložené počas konkurzného konania do úschovy predbežného správcu.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.660 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo mzdy za obdobie: 2/2017.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 70,20 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
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Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

V Nitre, dňa 06.04.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K008089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMBARELLA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorská 387/132 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 486 219
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2016 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 32K/45/2016 S293 možno nahliadať v sídle
kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00 hod do
15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na
adresu kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne číslo 0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca

K008090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMBARELLA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorská 387/132 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 486 219
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2016 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: AMBARELLA s.r.o., so
sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44 486 219. ( ďalej len „Úpadca“), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. č.k. 32K/45/2016 – 133 zo dňa 29.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 67/2017 dňa 05.04.2017. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V jednom
rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32K/45/2016. Ak veriteľ
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rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32K/45/2016. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. 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). Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú
druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na
predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k
zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor: AMBARELLA s.r.o., so sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44 486 219. (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No.
32K/45/2016 – 133 dated on 29.03.2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published on 05.04.2017. The bankruptcy procedure was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA")
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01
Komárno, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court
Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 32K/45/2016. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information
about the other rights pertaining to egistered receivable. The registration has to provide information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to
be dated and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely
exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register 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 registered in Euro currency. Documents proving the information
provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. 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. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on
the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure.
Not registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign
creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.
JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.

K008091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENTRA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 41/1419, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 789 747
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/16/2016 S1182
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
27K/16/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM o doručení prihlášky pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

a zapísaní

Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: ENTRA s.r.o., dňa 06.04.2017 t.j. po základnej prihlasovacej lehote obdržal
prihlášku pohľadávok od veriteľa:
SOBOS CZ spol. s r.o.
Na Klinkách 414, Třebíč
Česká republika
IČO: 27 725 928

P.č. Istina

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady

z uplatnenia

Celková prihlásená suma

1.

2370,52€

331,13€

2701,65€

2.

3097,48€

432,58€

3530,06€

vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške 6231,71 EUR.
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
v Nitre dňa 06.04.2017

Mgr. Ladislav Barát
správca

K008092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 812 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/41/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením záväzného pokynu zástupcu
veriteľov zo dňa 10.03.2017, ktorým zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu Vogel
& Noot Seed Solutions s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 36 812 510 v súlade s ust. § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu - Peugeot Partner

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1
(Peugeot Partner) zverejnený v Obchodnom vestníku č. 240/2016 zo dňa 15.12.2016 pod položkou K028339.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony (ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 31K/41/2016 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 500,- eur najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č.: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového
konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať
nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách minimálne vo výške 75% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku + DPH
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o poukázaní zálohy vo výške 500,- eur ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku na č. účtu: SK18
1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
g) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradený záloh
vo výške 500,- eur ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.

3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do dňa
otvárania obálok, otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote
na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať
zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli zástupca
veriteľov v súlade s uložením záväzného pokynu zo dňa 10.03.2017.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom a následne zástupcom veriteľov. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve
na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmlluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
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3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 500,- eur najneskôr do 15 dní odo
dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu
neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 500,- eur zložená záujemcom pri
predložení ponuky v prospech správcu ako zmluvná pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz
ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 06.04.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K008093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 812 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/41/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením záväzného pokynu zástupcu
veriteľov zo dňa 10.03.2017, ktorým zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu Vogel
& Noot Seed Solutions s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 36 812 510 v súlade s ust. § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu - Toyota Verso

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 2 (Toyota
Verso) zverejnený v Obchodnom vestníku č. 240/2016 zo dňa 15.12.2016 pod položkou K028339.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 31K/41/2016 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 500,- eur najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č.: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového
konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať
nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách minimálne vo výške 75% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku + DPH
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o poukázaní zálohy vo výške 500,- eur ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku na č. účtu: SK18
1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
g) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradený záloh
vo výške 500,- eur ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
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2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.

3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do dňa
otvárania obálok, otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote
na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať
zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli zástupca
veriteľov v súlade s uložením záväzného pokynu zo dňa 10.03.2017.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom a následne zástupcom veriteľov. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve
na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmlluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 500,- eur najneskôr do 15 dní odo
dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu
neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 500,- eur zložená záujemcom pri
predložení ponuky v prospech správcu ako zmluvná pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz
ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 06.04.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K008094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 812 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/41/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením záväzného pokynu zástupcu
veriteľov zo dňa 10.03.2017, ktorým zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu Vogel
& Noot Seed Solutions s.r.o., so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 36 812 510 v súlade s ust. § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje
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2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovými zložkami č. 3 50 (ako súbor majetku) zverejnený v Obchodnom vestníku č. 240/2016 zo dňa 15.12.2016 pod položkou K028339.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 31K/41/2016 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 500,- eur najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č.: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového
konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať
nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) označenie predmetu kúpy
c)

návrh

kúpnej

ceny

v eurách

za

odkúpenie

súboru

majetku

minimálne

vo

výške
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c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súboru majetku minimálne vo výške 75% súčtu
súpisých hodnôt uvedených v súpise majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku +
DPH
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o poukázaní zálohy vo výške 500,- eur ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku na č. účtu: SK18
1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
g) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradený záloh
vo výške 500,- eur ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.

3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do dňa
otvárania obálok, otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote
na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať
zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli zástupca
veriteľov v súlade s uložením záväzného pokynu zo dňa 10.03.2017.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom a následne zástupcom veriteľov. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve
na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmlluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 500,- eur najneskôr do 15 dní odo
dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu
neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 500,- eur zložená záujemcom pri
predložení ponuky v prospech správcu ako zmluvná pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz
ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 06.04.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: František Drgoňa, nar. 11.10.1970, bytom Choča 88, 951
76 Choča, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 32K/17/2016, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty boli doručené 3 prihlášky pohľadávok veriteľa: IKB Leasing SR, s.r.o., IČO: 35 914
912, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava.
Právny dôvod vzniku pohľadávky s poradovým číslom 1: nesplatená pohľadávka vyplývajúca z leasingovej zmluvy
č. 3106027/588864. Na základe uvedeného si veriteľ prihlasuje po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok
pohľadávku vo výške 2.871,13 EUR. Celková prihlásená suma: 2.871,13 EUR, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Právny dôvod vzniku pohľadávky s poradovým číslom 2: nesplatená pohľadávka vyplývajúca z leasingovej zmluvy
č. 3106028/588864. Na základe uvedeného si veriteľ prihlasuje po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok
pohľadávku vo výške 559,46 EUR. Celková prihlásená suma: 559,46 EUR, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Právny dôvod vzniku pohľadávky s poradovým číslom 3: nesplatená pohľadávka vyplývajúca z leasingovej zmluvy
č. 3105848/588864. Na základe uvedeného si veriteľ prihlasuje po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok
pohľadávku vo výške 8.082,91 EUR. Celková prihlásená suma: 8.082,91 EUR, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K008096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

G
&
B
KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s.,
správca
úpadcu:
RUŽA NR, s.r.o.,
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra, IČO : 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje zaktualizovanie hodnoty súpisovej zložky všeobecnej podstaty úpadcu č. 1061, ktorá
bola zverejnená v OV č. 180/2016 dňa 20.09.2016 pod K021547.
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Poradové číslo Dlžník

Právny dôvod vzniku

Súpisová hodnota

1061

hotovosť v pokladni spoločnosti úpadcu, nevydaná správcovi

51. 484,99 €

Juraj Behinský, Bazovského 4, Nitra

Deň vydania: 11.04.2017

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K008097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Lukačiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU
I.
Všeobecná časť

Okresný súd Žilina uznesením č. k. 5K/16/2016 zo dňa 14. 11. 2016 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Martina
Lukačiková, nar. 13. 11. 1977, bytom Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín (ďalej len „úpadca“) a ustanovil
za správcu konkurznej podstaty Mgr. Imricha Šimuláka, S1546, so sídlom Podzávoz 302, 022 01 Čadca (teraz ul.
Slobody 43, 022 01 Čadca) (ďalej len „správca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 223/2016
dňa 22. 11. 2016.

MAJETOK ÚPADCU:

V zákonom stanovenej lehote vyhotovil správca dňa 28. 12. 2015 súpis majetku v súlade s § 76 a nasl. ZKR, a to na
základe zoznamu majetku predloženého úpadcom, pričom súpis majetku všeobecnej podstaty pozostával z 3
súpisových zložiek majetku, a to nasledujúco:

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
p.

Súpisová

Popis majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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p.
Súpisová
Popis majetku
č.
hodnota
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi, Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, právny titul: nespotrebovaný
1. preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
663,88 EUR
Iná majetková hodnota, popis: finančná hotovosť, právny titul: finančná hotovosť deklarovaná úpadcom v zozname
2
1.700 EUR
majetku
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, právny
3.
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 12/2016
155,26 EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 15/2017 zo dňa 23. 01. 2017.

Okresný súd Žilina vyplatil úpadcovi k rukám správcu nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu na základe uznesenia, a to vo výške 663,88 EUR, ktorý bol správcovi vyplatený
prostredníctvom učtárne Okresného súdu Žilina.

Listom zo dňa 24. 11. 2016 správca vyzval Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
3, na vykonávanie zrážok z príjmu úpadcu v súlade s § 276 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov a zároveň Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., ako platiteľa časti príjmu
vyzval na posielanie časti príjmu, ktorá je postihnuteľná výkonom rozhodnutia, priamo na konkurzný účet úpadcu.

Listom zo dňa 07. 12. 2016 správca vyzval úpadcu na zloženie peňažnej hotovosti vo výške 1.700,- EUR, ktorú
úpadca uviedol v zozname majetku ako majetok , ktorým disponuje, a to priamo na osobný účet úpadcu (účet
správy podstaty) zriadený správcom v Tatra banke, a. s.

Na základe vyššie uvedených skutočností správca doplnil súpis všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné súpisové
zložky majetku:

Súpis majetku podstát úpadcu:
p.
č.
2.
3.
4.

Súpisová
hodnota

Popis majetku

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, právny
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 1/2017
138,26 EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, právny
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 2/2017
100 EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, právny
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 3/2017
100 EUR

Doplnenia súpisov všeobecnej podstaty boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 52/2017 zo dňa 15. 03. 2017.

Speňažovanie všeobecnej podstaty

Speňažovanie súpisu všeobecnej podstaty bolo vykonané správcom v súlade s § 91 ZKR a to:
- zabezpečením a prijímaním plnení z úpadcových peňažných pohľadávok, čím správca získal peňažné prostriedky
v celkovej výške 2.857,40 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

135

Obchodný vestník 71/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.04.2017

Pohľadávky proti podstate

V súvislosti so správou a speňažovaním majetku vznikali počas konkurzu pohľadávky proti podstate, ktoré boli
priebežne uhrádzané (poštovné, bankové poplatky a iné hotové výdavky).

Po náležitom a odbornom preskúmaní vzniknutých a uplatňovaných pohľadávok proti podstate boli tieto priradené
k jednotlivým zložkám majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v súlade s § 87 a násl. ZKR.

Dňa 02. 03. 2017 správa v zmysle § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením konečného rozvrhu z výťažku zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate. Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV 46/2017 zo dňa 07. 03. 2017.

Správca teda v priebehu konkurzu uhradil a zaradil k majetku všeobecnej podstaty nasledovné pohľadávky
proti podstate:
ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE
poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate
§ 87 ods. 1
Paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
písm. a) ZKR

suma uhradené neuhradené
663,88
663,88 € 0,00 €
€

§ 87 ods. 1 Služby spojené s ukončením konkurzného konania (bankové poplatky, poštovné, poplatky za
0,00 €
písm. c) ZKR poukazovanie platieb)
50,00 €
§ 87 ods.
písm. c) ZKR
§ 87 ods.
písm. c) ZKR
§ 87 ods.
písm. c) ZKR
§ 87 ods.
písm. c) ZKR

1
1
1

50,00 €

Poštovné

38,70 € 0,00 €

38,70 €

Poplatky za vedenie konkurzného účtu úpadcu

26,08 € 26,08 €

0,00 €

Cestovné náklady správcu

43,42 € 0,00 €

43,42 €

1 Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania –
50,00 € 0,00 €
50,00 €
kancelárske potreby
Súdny poplatok v zmysle položky 5 písm. d) prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
§ 87 ods. 1
poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zo
písm. a) ZKR
5,71 € 0,00 €
5,71 €
všeobecnej podstaty
§ 87 ods. 1
Odmena správcu z pohľadávky vo výške 5 %
85 €
0,00 €
85 €
písm. a) ZKR
§ 87 ods. 1 Odmena správcu z výťažku zo mzdy, podľa § 17, ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., vo výške
24,68 € 0,00 €
24,68 €
písm. a) ZKR 5 %
§ 87 ods. 1
Celková Odmena správcu z výťažku €
109,68 €
písm. a) ZKR
987,47
SPOLU
689,96 € 297,51 €
€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková výška vzniknutých a priradených pohľadávok proti podstate činí sumu vo výške 987,47 €

II.
Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Celková suma čistého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty učená na uspokojovanie
nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 1.869,93 EUR. Táto suma vznikla po odpočítaní
pohľadávok proti podstate priradených a uspokojených z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu.

Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov sme rozdelili medzi nezabezpečených veriteľov
nasledovným spôsobom:

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznané pohľadávky
Veriteľ
všeobecnej podstaty
Slovenská konsolidačná, a.
1.
30 €
s.
2. SR- Daňvoý úrad Žilina
74,12 €
3. Mesto Dolný Kubín
243,92 €
4. Mária Karetková
5 200 €
PROFI CREDIT Slovakia, s.
5.
566,35 €
r. o.

veriteľov

na

vyplatenie

zo pomer
(%)

uspokojenia Suma na uspokojenie (---%)

0,49

9,17 €

1,21
3,99
85,05

22,67 €
74,60 €
1.590,29 €

9,26

173,20 €

III.
Záver

V súlade s § 101 ods. 1 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na schválenie predloženého
návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorá začne plynúť odo dňa
zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej
správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho
vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.
S pozdravom
Imrich Šimulák, správca
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K008098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVET spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záturčianska 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 559 450
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/4/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu INVET spol. s r.o., IČO: 31 559 450, so sídlom: Záturčianska 1,
036 01 Martin týmto vyhlasuje V. kolo ponukového konania na speňaženie majetku, zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 116/2016 dňa 16.06.2016 nasledovne:
Predmet predaja
Predmetom predaja sú:
1. SÚBOR MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB: súbor zásob veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych
zdravotníckych pomôcok, bližšie špecifikovaný v súpise majetku zverejnenom v OV č. 116/16 zo dňa 16.06.2016
pod por. č. súpis. zložky majetku 8 v súpisovej hodnote 7.890,44 EUR.
2. HMOTNÝ INVESTIČNÝ MAJETOK nasledovne
2.1. osobný počítač s príslušenstvom - myš, klávesnica
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 4)
súpisová hodnota majetku 150,00 EUR,
2.2. osobný počítač s príslušenstvom - myš, klávesnica
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 5)
súpisová hodnota majetku 200,00 EUR,
2.3. osobný počítač s príslušenstvom - myš, klávesnica, tlačiareň HP Laser Jet M1120 MFP
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 6)
súpisová hodnota majetku 300,00 EUR,
2.4. chladnička 2 ks
(zapísané v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 7)
súpisová hodnota majetku 300,00 EUR,
2.5. regálový systém
(zapísaný v súpise vš. podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 24)
súpisová hodnota majetku 200,00 EUR.
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Podmienky V. kola verejného ponukového konania
I. V V. kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku kúpnej ceny;
tak ako stojí a leží.
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu:
JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v zalepenej neotvorenej obálke s nápisom
„Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 15 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záujemca o súbor zásob veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych
pomôcok je povinný priložiť k ponuke povolenie na zaobchádzanie s veterinárnymi liekmi, veterinárnymi
prípravkami a veterinárnymi zdravotníckymi pomôckami schválenými v SR.
2.

Ponuka musí obsahovať:
-

identifikačné údaje záujemcu;

-

navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,

-

podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,

originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
prípadne jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho
preukazu.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude bezodkladne informovať zástupcu veriteľov.
V prípade, že zástupca veriteľov udelí súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý ponúkne
predmet predaja najvyššiu kúpnu cenu, správca túto skutočnosť úspešnému záujemcovi bezodkladne
oznámi. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.

za

Následne bude s úspešným záujemcom bezodkladne uzatvorená kúpna zmluva.
Podrobnosti o predmete predaja, dátume ohliadky a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese:
JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, telefón: 0903 524 443, e-mail: Maria.Cabadajova@rybaza.sk

V Žiline dňa 06.04.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K008099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
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Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca úpadcu :
Danka Zemánková, nar. 10. 02. 1970, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina – Trnové , v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina , č. k. 2K 21/2014, týmto v súlade § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ )
oznamuje, že dňa 03. 04. 2017 zapísala do zoznamu pohľadávok súhrnnú prihlášku pohľadávok doručenú
správcovi dňa 29. 03. 2017 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľovi :

• Mesto Žilina , Námestie obetí komunizmu 1 , 011 31 Žilina , IČO : 00321796 - nezabezpečené pohľadávky
v celkovej prihlásenej sume 46,72 EUR .

Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom úpadcu , že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 7 zákona prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak
a. bolo podané u správcu na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. 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 a
c. pohľadávka bola popretá do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku.

V Martine 04. 04. 2017
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K008100
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:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, bytom
Valča 573, 038 35 Valča, nar. 24.06.1988 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje, že v prípade popierania
pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK14 1100 0000 0029
3511 3552 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Žiline, dňa 06.04.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K008101
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 zvolaní schôdze veriteľov

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, občan SR (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 03.07.2017 o 10.00 hod. (prezentácia
od 9.45 hod!), na adrese sídla spoločnosti (t.j. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina).

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu,
3. Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Rôzne, Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu,
zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z
Obchodného registra SR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline, dňa 06.04.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K008102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Porubský ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1139/44, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1975
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016 /S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Roman Porubský, nar. 06.01.1975, bytom: Západ 1139/44, 028 01 Trstená, (do 30.09.2013 podnikajúci pod
obchodným menom: Roman Porubský, s miestom podnikania SNP 226/27, 028 01 Trstená, IČO: 37 089 897) týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na
tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K008103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Porubský ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1139/44, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1975
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016 /S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Roman Porubský, nar. 06.01.1975, bytom: Západ 1139/44, 028 01 Trstená (do 30.09.2013 podnikajúci pod
obchodným menom: Roman Porubský, s miestom podnikania SNP 226/27, 028 01 Trstená, IČO: 37 089 897)
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k.: 2K/25/2016 zo dňa 29.03.2017 bol vyhlásený konkurz
Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Roman Porubský, nar. 06.01.1975, trvale bytom: Západ 1139/44, 028 01 Trstená (doing
business under the trade: Roman Porubský, SNP 226/27, 028 01 Trstená, IČO: 37 089 897), our duty is to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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business under the trade: Roman Porubský, SNP 226/27, 028 01 Trstená, IČO: 37 089 897), our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: 2K/25/2016 dated on 29.03.2017
bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 67/2017 zo dňa 05.04.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 67/2017 on
05.04.2017. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k číslu konania 2K/25/2017, a v jednom rovnopise správcovi
na adresu: LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú
druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000
z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova
28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No. 2K/25/2017 and in one copy to the bankruptcy trustee to the
address LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic. Each claim must be lodged
separately. The lodgment 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 lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain conditions register 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 registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not
have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a
seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual
residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the
bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 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.

LICITOR recovery, k.s., správca

K008104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Chovancová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 342, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.1.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2014 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Andrea Chovancová, nar. 26.01.1976, Horná Štubňa č. 342, 038 46 Horná
Štubňa (ďalej len „Úpadca“) sa v zmysle ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z.
dopĺňa o nové súpisové zložky majetku:
41/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 11/2016 vo výške 81,62 Eur
deň zaradenia do súpisu: 31.3.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 81,62 Eur

42/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 12/2016 vo výške 101,16 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň zaradenia do súpisu: 31.3.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 101,16 Eur

43/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 1/2017 vo výške 92,89 Eur
deň zaradenia do súpisu: 31.3.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 92,89 Eur

V Martine, dňa 31.3.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K008105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Čecho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Ing. Jaroslav Čecho, nar. 7.2.1965, trvale bytom Čičmany 46, 013 15 Rajecká
Lesná, t.č. pozastavená živnosť: Ing. Jaroslav Čecho – SK Real, s miestom podnikania: 013 17 Čičmany 46, IČO:
37 694 391 (ďalej len „Úpadca“) sa v zmysle ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005
Z.z. dopĺňa o nové súpisové zložky majetku:
10/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 12/2016 vo výške 52,64 Eur
deň zaradenia do súpisu: 31.3.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 52,64 Eur
11/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 1/2017 vo výške 52,64 Eur
deň zaradenia do súpisu: 31.3.2017
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dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 52,64 Eur
12/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 2/2017 vo výške 52,64 Eur
deň zaradenia do súpisu: 31.3.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 52,64 Eur

V Martine, dňa 31.3.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K008106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenova 16, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 945 044
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K22/2016 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadnuti do spravcovskeho spisu
JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty úpadcu KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom
Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO:35 945 044, konkurzná vec vedená na OS Žilina pod sp.zn.:1K/22/2016 v zmysle
ustanovenia § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. a ust. § 8 ods.4 zákona č.8/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. Radlinského 1718 v Dolnom Kubíne v
pracovných dňoch od 8:°° do 14:°° hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu nahláste prosím písomne na uvedenú
adresu kancelárie, telefonicky na číslo tel. 0911 259 532, alebo mailom na jaro.plichta@gmail.com
JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K008107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol György
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 209/19, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2013 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2013
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2K/6/2013
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Karol György Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Malinovského 209/19 , 991 06 Želovce IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 08.02.1965 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 2K/6/2013 S 1433
k sp. zn.: 2K/6/2013

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávok veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. doručenej správcovi dňa
27.03.2017, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 30.04.2013, zapísal do zoznamu
pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1.

veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 854 01 Bratislava

Pohľadávka č. 1 vo výške 55,75 EUR, z toho istina vo výške 55,75 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 11/2015: pohľadávka pozostávajúca z
neodvedeného preddavku na poistnom vo výške 55,75 Eur v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov.
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 2 vo výške 57,67 EUR, z toho istina vo výške 57,67 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 12/2015: pohľadávka pozostávajúca z
neodvedeného preddavku na poistnom vo výške 57,67 Eur v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov.
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 3 vo výške 60,06 EUR, z toho istina vo výške 60,06 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 01/2016: pohľadávka pozostávajúca z
neodvedeného preddavku na poistnom vo výške 60,06 Eur v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov.
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 4 vo výške 60,06 EUR, z toho istina vo výške 60,06 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 02/2016: pohľadávka pozostávajúca z
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Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 02/2016: pohľadávka pozostávajúca z
neodvedeného preddavku na poistnom vo výške 60,06 Eur v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov.
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 5 vo výške 60,06 EUR, z toho istina vo výške 60,06 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 03/2016: pohľadávka pozostávajúca z
neodvedeného preddavku na poistnom vo výške 60,06 Eur v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov.
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 6 vo výške 60,06 EUR, z toho istina vo výške 60,06 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 04/2016: pohľadávka pozostávajúca z
neodvedeného preddavku na poistnom vo výške 60,06 Eur v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov.
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 7 vo výške 1,94 EUR, z toho istina vo výške 1,94 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Predpis poistného za obdobie 05/2016: pohľadávka pozostávajúca z
neodvedeného preddavku na poistnom vo výške 1,94 Eur v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom
poistení v znení neskorších predpisov.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 05.04.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár

K008108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol György
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 209/19, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2013 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Karol György Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Malinovského 209/19 , 991 06 Želovce IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 08.02.1965 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 2K/6/2013 S 1433
k sp. zn.: 2K/6/2013

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávok veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., doručenej správcovi dňa 29.03.2017, t.
j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 30.04.2013, zapísal do zoznamu pohľadávok
nasledovné pohľadávky:

1.

veriteľ: Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

Pohľadávka č. 1 vo výške 250,67 EUR, z toho istina vo výške 93,90 EUR, úroky z omeškania vo výške 28,87
EUR a náklady z uplatnenia vo výške 127,90 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Poistná zmluva č. 109/285352 - nárok na poistné za dobu do zániku poistenia
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 2 vo výške 215,41 EUR, z toho istina vo výške 67,02 EUR, úroky z omeškania vo výške 20,06
EUR a náklady z uplatnenia vo výške 128,33 EUR
Právnym dôvodom vzniku pohľadávky: Poistná zmluva č. 109/287156 - nárok na poistné za dobu do zániku
poistenia
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 05.04.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár
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K008109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Dedinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusno - Ondrej nad Hronom, Lúka 729/82, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 44/2016 S668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 44/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Dražobník
JUDr. Daniela Komorová
Správkyňa konkurznej podstaty
So sídlom Kukučínova 20
Banská Bystrica
Oznámenie o výsledku dražby
zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
Miesto, dátum a čas vykonania dražby:
Miesto dražby:

Notársky úrad JUDr. Barbary Bahýlovej, Kapitulská 1, Banská Bystrica

Dátum dražby:

3.4.2017

Čas vykonania dražby: 10,00 hod .

Označenie dražby:
Predmet dražby:
Byt č. 3 nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 37,38, vchod: 37, na ul. Štiavnička .
v Podbrezovej (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1557 o výmere 314. m2, druh
pozemku
zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. spolu so
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu o veľkosti 70/848., tak ako je zapísaný
v evidencii Okresného úradu , katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 976., okres Brezno, obec Podbrezová.,
katastrálne územie Podbrezová (ďalej len ako „predmet dražby“).

Práva a záväzky na predmete dražby:
a. Zákonné záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v zmysle ust. § 15 zák. 182/1993
v prospech ostatných vlastníkov bytov
b. Záložné právo Slovenskej sporiteľne a. s. Bratislava podľa zmluvy o zriadení záložného práva
k nehnuteľnostiam , č.286/2005 zo dňa 15.06.2005 a mandátnej zmluvy zo dňa 15.08. 2005, vklad povolený
17.10.2005 V 1584/05.
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Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Bytový dom , v ktorom sa predmetný byt nachádza má štyri podlažia z toho tri nadzemné, jedno podzemné bez
výťahu. Obvodové steny ako aj deliace konštrukcie sú murované. N 1. podzemnom podlaží je technické podlažie ,
kde sú spoločné priestory na odkladanie bicyklov , sušiareň, žehliareň, chodby a pivnice jednotlivých bytov.
Schodisko je prefabrikované s povrchom terazovým . Strecha domu je sedlová s plechovou krytinou. Dom je
napojený na všetky inžinierke siete, je vybavený rozvodom káblovej televízie , domovým vrátnikom a telefónimi
rozvodmi. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1960. V roku 2015 bola uskutočnená generálna rekonštrukcia
zateplenej fasády s hladkou farebnou omietkou. Byt pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva,
pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, chodba, predsieň, kúpeľňa WC a loggia.

Celková podlahová plocha bytu č. 3 je 70,0m2 m2 (bez podlahovej plochy pivnice). Vnútorné omietky sú vápenné.
Okná sú platové s izolačným dvojskolm a žalúziami .

Podlahy v byte sú z časti drevené a časti keramické . Byt je vykurovaný cez plechové rádiatory z centrálneho zdroja
tepla . Dvere v byte sú drevené v časti plné v časti zasklené v kovovej zárubni . V kuchyni nie je zabudovaná linka,
ani spotrebiče. Kúpeľňa a WC sú po rekonštrukcii a modernizácii. V kúpeľni je zabudovaná vaňa s keramickým
umývadlom. Vnútorné omietky sú hladké, vápenné. Byt má samostatné meranie elektriny (na vonkajšej chodbe) ,
zemného plynu , teplej a studenej vody . V byte je spoločná televízna anténa , rozvody káblovej televízie a domový
vrátnik. Byt je vykurovaný diaľkovo cez liatinové radiátory

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 17 zo dňa 29.01.2017 vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Miroslavom Hricom vo výške 28.800 .- EUR.
(slovom:dvadsaťosemtisícosemsto EURO)

Označenie dražobníka:

JUDr. Daniela Komorová , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Adrianana
Dedinová č. konkurzného konania 2K 44/2016 vedonom na Okresnom súde v Banskej
Bystrici

Sídlo:

Kukučínova 20, Banská Bystrica

IČO:

17060974

IČ DPH

Licitátor:

1020551620

JUDr. Pavel Škoda , nar.:16.06.1990, bytom Nová Baňa , PSČ 968 01, Nad Hrádzou 30

Výsledok dražby:
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Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie!

V Banskej Bystrici, dňa 03.04.2017
Za dražobníka:

K008110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAMO, spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 389/19, 974 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 836
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.

Všeobecná časť:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 25.09.2015, sp. zn. 1K 49/2015, zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 184/2015 dňa 25.09.2015 bol na úpadcu LAMO, spol. s r. o. „v likvidácii“, so
sídlom Mierová 389/19, 974 46 Valaská, IČO: 31 639 836 vyhlásený konkurz, otvorený malý konkurz a naša
spoločnosť bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty.
V zákonom stanovených lehotách správca zverejnil v Obchodnom vestníku oznam, kedy a kde možno nahliadnuť
do správcovského spisu, výzvu na prihlásenie pohľadávok pre zahraničných veriteľov (zverejnené v OV č. 188/2015
dňa 01.10.2015), oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov (zverejnené v OV č. 221/2015 dňa 18.11.2015), súpis
všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 226/2015 dňa 25.11.2015 a doplnený zverejneniami v OV č. 245/2015 dňa
22.12.2015, 84/2016 dňa 03.05.2016, 177/2016 dňa 14.09.2016), ako i oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 41/2017 dňa
28.02.2017).
Správca na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom, a ďalších dokladov získaných pri
zisťovaní a zabezpečovaní majetku podliehajúceho konkurzu (§73 ods.2 ZKR), vyjadrení úpadcu (§73 ods.1)
a poskytnutí súčinnosti úpadcu a tretích osôb ( §74 ZKR), vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu neboli vytvorené žiadne súpisy oddelených podstát, pretože do konkurzu nebola
prihlásená žiadna pohľadávka zabezpečeného veriteľa.
V zákonom stanovenej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu boli do kancelárie správcu doručené prihlášky
pohľadávok nezabezpečených veriteľov a ktoré boli následne preskúmavané správcom. Jedná sa o týchto veriteľov:
1. SR – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759 – prihlásená dňa
05.10.2015, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume 66,37 €, por. č. 34-36
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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05.10.2015, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume 66,37 €, por. č. 34-36
zoznamu, zistená,
2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 –
prihlásená dňa 08.10.2015, celková prihlásená suma 4 576,31 €, nezabezpečená pohľadávka, por. č. 1
zoznamu, zistená,
3. Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, prihlásená dňa
21.10.2015, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume 152 313,06 €, por. č. 8-33
zoznamu, zistená,
4. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484,
prihlásená dňa 02.11.2015, celková prihlásená suma 120,84 €, nezabezpečená pohľadávka, por. č. 37
zoznamu, zistená.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa a preskúmavaná
správcom táto prihláška:
1. OSIVO a. s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen, IČO: 31 562 965, prihlásená dňa 14.12.2015, súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume 15 914,46 €, por. č. 2-7 zoznamu, zistená.
Správca vykonal prieskum pohľadávok v zmysle § 32 ods. 1 ZKR. Zistené prihlásené pohľadávky zapísal do
zoznamu pohľadávok. Prihlásené a zistené pohľadávky predstavujú celkovú hodnotu 172 991,04 €.
Prvú schôdzu veriteľov zvolal správca na deň 30.12.2015. Opis zápisnice z konania prvej schôdze veriteľov spolu
s prezenčnou listinou zaslal správca súdu dňa 30.12.2015. V zákonom stanovenej lehote sa konalo prvé zasadnutie
zástupcu veriteľov.
Správca zistil nasledovný majetok úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
LV č. 681, k. ú. Hronec:
Stavby: poľnohospodárska budova so súp. č. 3194 na parc. č. 1663, súp. hodnota 500,- €
poľnohospodárska budova so súp. č. 3196 na parc. č. 1666, súp. hodnota 500,- €
v podiele 1/1,
LV č. 1021, k. ú. Valaská:
Stavby: byt č. 3 na 1. posch., vchod 1 bytového domu so súp. č. 474 - 6-bytovka na parc. č. 1456 a podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 57/500, súp. hodnota 10 900,- €
v podiele 1/1,
LV č. 1054, k. ú. Valaská:
Parcely: parc. č. 1000 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2
Stavby: bytový dom so súp. č. 62 na parc. č. 1000, súp. hodnota 5 000,- €
v podiele ½,
LV č. 1055, k. ú. Valaská
Stavby: poľnohospodárska budova so súp. č. 198 na parc. č. 1128/9, súp. hodnota 500,- €
budova obchodu a služieb so súp. č. 198 na parc. č. 1128/10, súp. hodnota 500,- €
budova obchodu a služieb so súp. č. 198 na parc. č. 1128/11, súp. hodnota 500,- €
poľnohospodárska budova so súp. č. 198 na parc. č. 1128/30, súp. hodnota 500,- €.
v podiele 1/1.
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Daňový úrad pobočka Brezno zaslal správcovi na žiadosť fotokópie daňových priznaní úpadcu za r. 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 bez príloh.
Na základe vyjadrenia likvidátora úpadcu, spoločnosť od roku 2001 nevyvíjala žiadne podnikateľské aktivity. V roku
1995 kúpili spoločníci spoločnosti od Slovenského pozemkového fondu bývalý štátny majetok, ktorý bol
transformovaný kúpou na spoločnosť s ručením obmedzením. Zámerom podnikania bol chov hovädzieho dobytka
a chov oviec. V čase prevodu vlastníctva mal bývalý štátny majetok 143 000 € záväzkov a 83 000 € pohľadávok
ktoré boli už v čase ich nadobudnutia nevymožiteľné. Doklady o uvedených skutočnostiach nepredložili z dôvodu
tvrdenia, že bol vytopený archív v roku 1998 alebo 1999. Podnikateľské účty viedli pravdepodobne v Slovenskej
sporiteľni a v UniCredit Bank (vtedy Slovenská poľnohospodárska banka). Účty boli zrušené podľa vyjadrenia
likvidátora dlžníka asi v roku 2001.
Správca listom zo dňa 20.05.2016 požiadal zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu na speňaženie
majetku zo všeobecnej podstaty úpadcu. Zástupca veriteľov listom zo dňa 02.06.2016, doručeného správcovi dňa
06.06.2016 uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku všeobecnej podstaty tak, že nehnuteľnosti
vedené na LV č. 1054, k. ú. Valaská ponúkne oprávneným z predkupného práva za súpisovú hodnotu majetku,
nehnuteľnosti vedené na LV č. 1021, 1055 k. ú. Valaská, vedené na LV č. 681, k. ú. Hronec správca speňaží formou
dobrovoľnej dražby za podmienok stanovených zástupcom veriteľov. Na základe podmienok stanovených
zástupcom veriteľov správca pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty. Následne boli
správcovi ukladané ďalšie záväzné pokyny.
Nehnuteľnosti vedené na LV č. 1055, k. ú. Valaská boli speňažené v 1. kole dražby dňa 30.09.2016 za
súpisovú hodnotu majetku, t. j. za sumu spolu 2 000,- €. Cena dosiahnutá vydražením bola zaplatená
vydražiteľom ihneď po skončení dražby dňa 30.09.2016. Záznam v katastri nehnuteľností bol vykonaný v prospech
vydražiteľa pod č. Z 3276/2016.
Nehnuteľnosti vedené na LV č. 1021, k. ú. Valaská boli speňažené v 1. kole dražby dňa 07.10.2016 za 90 %
znaleckej hodnoty majetku, t. j. za sumu 9 810,- €. Cena dosiahnutá vydražením bola zaplatená vydražiteľom do
15 dní po skončení dražby dňa 20.10.2016. Záznam v katastri nehnuteľností bol vykonaný v prospech vydražiteľa
pod č. Z 3511/2016.
Nehnuteľnosti vedené na LV č. 1054, k. ú. Valaská boli ponúknuté oprávneným z predkupného práva listami zo
dňa 08.06.2016, avšak ani jednému spoluvlastníkovi sa ponuka nepodarila doručiť (jeden zomrel a druhý neprevzal
v odbernej lehote). Následne boli tieto nehnuteľnosti speňažované dražbou konanou dňa 19.12.2016, pričom
o ich kúpu neprejavil nikto záujem a preto boli so súhlasom zástupcu veriteľov zo dňa 06.02.2017 vylúčené
z konkurznej podstaty.
Nehnuteľnosti vedené na LV č. 681, k. ú. Hronec boli speňažované v dražbe, pričom boli vyhlásené 2. kolá
dražby, a to dňa 30.09.2016 a dňa 14.11.2016, avšak tieto boli neúspešné. Následne boli tieto nehnuteľnosti so
súhlasom zástupcu veriteľov zo dňa 06.02.2017 vylúčené z konkurznej podstaty.
Peňažné prostriedky, ktoré tvoria všeobecnú podstatu boli uložené na účte správy podstaty v banke č. ú. SK48 1100
0000 0029 2687 7155, výťažok celkom predstavuje 12 737,24 € a tvoria ho nasledovné súpisové zložky:
Iné majetkové hodnoty:
1. Zostatok preddavku úpadcu po predbežnej správe.........................................927,20 €
2. Úroky kreditné na účte vedenom správcom........................................................0,04 €
Stavby:
1.
2.
3.
4.

poľnohospodárska budova so súp. č. 198 na parc. č. 1128/9,
budova obchodu a služieb so súp. č. 198 na parc. č. 1128/10,
budova obchodu a služieb so súp. č. 198 na parc. č. 1128/11,
poľnohospodárska budova so súp. č. 198 na parc. č. 1128/30,

na LV č. 1055, k. ú. Valaská, po speňažení.................................................................2 000,- €
Byty:

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

154

Obchodný vestník 71/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.04.2017

1. byt č. 3 na 1. posch., vchod 1 bytového domu so súp. č. 474 - 6-bytovka na parc. č. 1456 a podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 57/500, po
speňažení........................................................................9 810,- €
V obchodnom vestníku č. 41/2017 zo dňa 28.02.2017 správca zverejnil oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote do 30 dní
od zverejnenia oznamu, správcovi nebola doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate a preto
správca v súlade s § 96 ZKR pripravil rozvrh výťažku nezabezpečených veriteľov. Ku dňu zostavenia rozvrhu zo
všeobecnej podstaty správca neeviduje žiadne spory vyvolané konkurzným konaním a súvisiace s konkurzom,
v dôsledku ktorých môže byť dotknutá konkurzná podstata.

II. Rozvrhová časť:
Pohľadávky proti podstate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Odmena správcu do prvej schôdze veriteľov.................................. 2.323,57 €
Odmena správcu z výťažku.............................................................
1.156,00 €
Výdavky správcu (popl.za zrušenie a vedenie účtov)
.....................
28,00 €
Výdavky správcu – cestovné ..........................................................
36,68 €
Výdavky so správou konkurz. podstaty ..........................................
797,31 €
Výdavky správcu – (tel. a kancel. potreby, poštovné, ost.rež.nákl.)
265,30 €
Poplatky za poskytnutie súčinnosti bankám ....................................
87,96 €
Súdny poplatok za konkurzné konanie (0,2% z výťažku) ...............
25,50 €

Pohľadávky proti podstate v celkovej sume:

4 720,32 €

Pohľadávky proti podstate pod poradovými číslami 1.,3.,4.,6., a 7.boli pomerne rozpočítané medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko priamo súvisia so všetkými súpisovými zložkami majetku, pohľadávky proti podstate pod
poradovým č. 5. boli priradené priamo k súpisovým zložkám majetku s ktorými vecne súvisia.
Základ pre konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Príjem zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty................. 12 737,24 €
Náklady proti podstate

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

Výťažok určený na rozdelenie veriteľom ...........................................................
Percentuálny pomer uspokojenia.........................................................................

4 720,32 €

8 016,92 €
4,63 %

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:
Výťažok pripadajúci na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate bude rozdelený nezabezpečeným
veriteľom pomerne podľa výšky ich prihlásených a zistených pohľadávok v konkurze.
ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Poradové Názov (meno a
číslo
priezvisko) veriteľa
1

Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s.

2

OSIVO a.s.

Adresa veriteľa

IČO

00
Dostojevského rad 4,
151
815 74 Bratislava
700
31
Kalinčiakova 2391 ,
562
960 03 Zvolen

Zistená suma
prihlásenej
pohľadávky v €

% podiel uspokojenia
% podiel na Suma určená na
z prihlásených
výťažku
uspokojenie
pohľadávok

4 576,31 €

2,65%

212,08 €

4,63%

15 914,46 €

9,20%

737,52 €

4,63%
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562
965
35
Slovenská konsolidačná, Cintorínska 21, 814
776
a.a.
99 Bratislava
005
960 03 Zvolen

15 914,46 €

9,20%

152 313,06 €

88,05%

Deň vydania: 11.04.2017
737,52 €

4,63%

7 058,64 €

4,63%

4

Slovenská
00
Záhradnícka 10, 813
republika-Krajský súd v
215
66 Bratislava
Bratislave
759

66,37 €

0,04%

3,08 €

4,63%

5

Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave

30
Ul. 29. augusta 8-10,
807
813 63 Bratislava
484

120,84 €

0,07%

5,60 €

4,63%

SPOLU:

172 991,04 €

100,00%

8 016,92 €

V súlade s §101 ods. 1 ZKR v platnom znení správca zverejnil návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia pre
nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku.
Správca určil zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu lehotu 15 kalendárnych dní na jeho schválenie, ktorá
začne plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu v obchodnom vestníku.
Každý veriteľ môže v uvedenej lehote požiadať zástupcu veriteľov, ako príslušný orgán, aby proti návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty uplatnil odôvodnenú námietku. Do návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo speňaženia možno nahliadať v pracovných dňoch v kancelárii správcu na adrese Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota, pričom presný termín je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle +421 917 275
198, resp. na e-mailovej adrese drugdova.md@gmail.com.
V prípade, ak zástupca veriteľov schváli konečný rozvrh výťažku, správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávok
veriteľov podľa schváleného rozvrhu.
Správca zároveň žiada veriteľov, ktorí doteraz neoznámili číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým im má byť
poukázaná suma z rozvrhu, nech tak urobia obratom na adresu správcu.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote, dňa 06.04.2017

K008111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Malachová ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie mieru 1393/8, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1961
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2017 /S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Elena Malachová, nar. 04.05.1961, bytom Námestie mieru 1393/8, 962 12 Detva, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Tajovského
3, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34,
príp.: 0905/447 835.

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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LICITOR recovery, k.s., správca

K008112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Malachová ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie mieru 1393/8, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1961
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2017 /S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Elena Malachová, nar. 04.05.1961, bytom Námestie mieru 1393/8, 962 12 Detva, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2K/16/2017, zo dňa 24.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Elena Malachová, born 04.05.1961, Námestie mieru 1393/8, 962 12 Detva, SR our duty
is to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 2K/16/2017dated on
24.03.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 63/2017 zo dňa
30.03.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 63/2017 on
30.03.2017. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Banskej Bystrici,
Skuteckého 28, 975 59, Slovenská republika, k číslu konania 2K/16/2017, a v jednom rovnopise správcovi na
adresu: LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000
z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Banská Bystrica (District Banská Bystrica),
Skuteckého 28, 975 59, Slovak Republic, to the No. 2K/16/2017 and in one copy to the bankruptcy trustee to
the address LICITOR recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. Each claim
must be lodged separately. The lodgment 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 lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register 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 registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not
have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a
seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual
residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the
bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 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.

LICITOR recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Doplnenie
poznámky
všeobecnej podstaty.
dátum
zapísania

popis

29.2.2016

Trafostanica SR

o spornom

štát obec
Banská
Bystrica

zápise

k súpisovej zložke majetku

katastrálne
územie

číslo
vlastníctva

Radvaň

5370

listu parcelné
číslo
3695/41

zapísanej do

súpisu

majetku

súpisné
číslo

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota

13989

1/1

20 413,93 EUR

Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s., so sídlom na ulici Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36
442 151; dôvod sporného zápisu: tvrdenie o existencii Kúpnej zmluvy č. 710103023/2008 zo dňa 30.06.2008,
na základe ktorej malo byť prevedené vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku z úpadcu na osobu,
v prospech ktorej svedčia pochybnosti tohto sporného zápisu; deň sporného zápisu 06.04.2017.
dátum
popis
zapísania

štát obec

katastrálne číslo
listu
parcelné číslo
územie
vlastníctva

Inžinierske siete Suchý vrch
III, Banská Bystrica, prípojky
inžinierskych
sietí
k
Banská
13.6.2016
SR
Radvaň
plánovaným
rodinným
Bystrica
domom, stavebný objekt SO
05 - Prípojka NN

neeviduje
sa

súpisné spoluvlastnícky súpisová
číslo
podiel
hodnota

3700/279,
3700/332,
3700/333,
3700/334,
3700/335,
3700/336,
x
3700/281,
3700/345,
3700/344,
3700/343,
3700/342, 3700/341

1/1

13 800,00
EUR

Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s., so sídlom na ulici Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36
442 151; dôvod sporného zápisu: tvrdenie o existencii Kúpnej zmluvy č. 21202/2007/04 zo dňa 30.09.2007,
na základe ktorej malo byť prevedené vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku z úpadcu na osobu,
v prospech ktorej svedčia pochybnosti tohto sporného zápisu; deň sporného zápisu 06.04.2017.

K008114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBK AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 066
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka - spoločnosti BBK AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so
sídlom Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 44 095 066, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
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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sídlom Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 44 095 066, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 30273/S (ďalej len „dlžník“)
Miesto konania: sídlo spoločnosti JANEK s.r.o., Vsetínska cesta 1333, 020 01 Púchov
Čas konania:

10:00 hod.

Dátum:

04.04.2017

Sp. zn.:

2R/8/2016

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. JANEK s.r.o.; za účasti konateľa spoločnosti Petra Janeka a práv. zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ŠTRBÁŇ, s.r.o. (ďalej len „predseda veriteľského výboru“)
2. Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur; práv. zast. Advokátska kancelária MAJLING
& NINČÁK, s.r.o.
Zúčastnené osoby:
1. Správca KASATKIN Recovery, k.s.; za účasti JUDr. Alexander KASATKIN, LL.M. (ďalej len „správca“)
2. Dlžník; za účasti konateľov spoločnosti: Ing. Petra Nižníka a Petra Šedivého
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie prepracovanej verzie II. záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Hlasovanie o schválení prepracovanej verzie II. záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Rôzne
Záver

Ad 1) – Otvorenie
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru v zmysle § 128 ods. 1 v spojení s §
144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoKR“) a uskutočnilo sa v súlade s navrhovaným termínom a programom zasadnutia tak, ako bolo uvedené
v pozvánke predloženej členom veriteľského výboru. Veriteľského výboru sa nezúčastnil jeho člen UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. aj napriek tomu, že má vykázané doručenie pozvánky.
Predseda veriteľského výboru privítal prítomných na zasadnutí veriteľského výboru a skonštatoval, že nakoľko sú
prítomní dvaja členovia veriteľského výboru je veriteľský výbor uznášaniaschopný.
Ad 2) - Prerokovanie prepracovanej verzie II. záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Na úvod predseda veriteľského výboru udelil slovo správcovi a požiadal ho, aby prítomných oboznámil a zhrnul
vykonané zmeny v pôvodnej verzii záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktoré vyplynuli z
pripomienok jednotlivých členov veriteľského výboru k pôvodnej verzii záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu dlžníka v zmysle posledného zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 03.03.2017.
Následne správca oboznámil prítomných členom veriteľského výboru o vykonaných zmenách pôvodnej verzii
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka a predstavil jeho prepracovanú verziu. Správca vo vzťahu
k predloženej prepracovanej verzii návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka uviedol, že táto verzia je výsledkom
konsenzu medzi členmi veriteľského výboru, ktorý bol dosiahnutý na základe konzultácii správcu s jednotlivými
členmi výboru v rámci inkorporovania ich pripomienok do prepracovanej verzie II. návrhu reštrukturalizačného plánu
dlžníka.
Zo strany prítomných členov veriteľského výboru neboli vo vzťahu k predloženej prepracovanej verzii II. návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníka vznesené osobitné pripomienky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomní členovia veriteľského výboru však zhodne skonštatovali, že zo strany dlžníka im nebola predložená
obchodná dokumentácia, na základe ktorej vzniká dlžníkovi nárok na určitú časť výnosov spoločnosti Globaltrading
a zmluva o predkupnom práve na prevádzku v Rozhanovciach, ktorá má byť uzatvorená medzi pôvodným
vlastníkom prevádzky v Rozhanovciach KOMES PLUS, s.r.o. a spoločnosťou Globaltrading, o ktorých predloženie
požiadali v rámci rokovania veriteľského výboru dňa 03.03.2017 v súvislosti so schválením záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu.
Vo vzťahu k vznesenej žiadosti členov veriteľského výboru dlžník uviedol, že momentálne nie je schopný doložiť
vyššie zmienenú dokumentáciu, ale zaviazal sa v lehote troch (3) dní odo dňa uskutočnenia veriteľského výboru
doložiť členom veriteľského výboru nájomnú zmluva, na základe ktorej spoločnosť Globaltrading užíva prevádzku
spoločnosti KOMES PLUS, s.r.o. v Rozhanovciach.
Ad 3) - Hlasovanie o schválení prepracovanej verzie II. záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
dlžníka
Nakoľko zo strany prítomných členov veriteľského výboru neboli vznesené pripomienky k predloženej prepracovanej
verzii II. záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka navrhoval predseda veriteľského výboru v zmysle §
144 ods. 1 ZoKR schváliť prepracovanú verziu II. záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka a dal
o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie veriteľského výboru:
Za: 2

Zdržali sa: 0

Proti:

0

Bolo schválené uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje v zmysle § 144 ods. 1 ZoKR prepracovanú verziu II. záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníka.
Ad 4 ) Rôzne
V nadväznosti na schválenie prepracovanej verzie II. záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
navrhol predseda veriteľského, aby veriteľský výbor v súlade s § 144 ods. 3 ZoKR požiadal správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze, pričom predložením žiadosti o zvolanie schvaľovacej schôdze správcovi sa poveruje
predseda veriteľského výboru. O tomto návrhu dal predseda veriteľského výboru hlasovať:
Hlasovanie veriteľského výboru:
Za: 2

Zdržali sa: 0

Proti:

0

Bolo schválené uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor poveruje predsedu veriteľského výboru, aby v súlade s § 144 ods. 3 ZoKR požiadal na základe
písomnej žiadosti správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.
Ad 5 ) Rôzne
Na záver predseda veriteľského výboru skonštatoval, že členovia veriteľského výboru nemajú žiadne ďalšie návrhy
a program veriteľského výboru bol vyčerpaný. Predseda poďakoval členom veriteľského výboru za ich účasť.
Zápisnica bola vyhotovená v troch vyhotoveniach: 1x pre správcu, 1x na súd, 1x pre predsedu veriteľského výboru.
JANEK s.r.o.
predseda veriteľského výboru
zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.
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K008115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Osloboditeľov 231 Batizovce, IČO:
31 679 978, v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa
12.01.2017 zistený majetok úpadcu – pohľadávky do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa
dopĺňa o nižšie uvedené súpisové zložky:
1/
Typ súpisovej zložky majetku – Pohľadávka z účtu
Názov banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Účet č. SK070900000000491653398
Súpisová hodnota majetku 1.251,78 Eur
Vlastníctvo úpadcu:1/1
2/
Typ súpisovej zložky majetku – Pohľadávka z účtu
Názov banka: Slovenská sporiteľňa a.s., Účet č. SK800900000000492725680
Súpisová hodnota majetku 94,65 Eur
Vlastníctvo úpadcu:1/1

JUDr. Marián Novikmec, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADI+, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chminianska Nová Ves 251, 082 33 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 674 466
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2016 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ SCHÔDZE VERITEĽOV

JUDr. Stela Wildeová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka: MADI+, spol. s r.o.,so sídlom Chminianska Nová
Ves 251, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO: 47 674 466, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
10.02.2017, č.k. 4K/45/2016-57, zvoláva v zmysle § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. prvú schôdzu veriteľov na deň
22.05.2017 o 11.00 hod.,
ktorá sa bude konať v priestoroch kancelárie správkyne na ul. Konštantínovej č. 6 v Prešove, na I. poschodí, č. dv.
140 s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov a zistenie uznášania schopnosti
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR
5. Prečítanie zápisnice a záver schôdze.

Pri prezentácii veritelia predložia: fyzické osoby – platný doklad totožnosti, právnické osoby – originál alebo
osvedčenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako jeden mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia
platný preukaz totožnosti a plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

JUDr. Stela Wildeová
správkyňa

K008117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Hrin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukačovce 73, 067 24 Lukačovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1959
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
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Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2015 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadať do spisu
V právnej veci úpadcu Jaroslav Hrin, nar.: 31.03.1959, bytom Lukačovce 73, 067 24 Lukačovce, na ktorého
majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.07.2015, sp. zn.: 1K/20/2015 vyhlásený konkurz,
oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu iTRUSTee Restructuring, k.s.,
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom na: danickova@itrust.sk alebo na tel. čísle:
+421 907 397 703.
iTRUSTee Restructuring, k.s. – správca úpadcu

K008118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Šoltýs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerovce 17, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2015-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Radoslav Šoltýs, nar. 21.10.1978 bytom Vranov nad Topľou s
korešpodenčnou adresou Majerovce 17, 094 09 Sedliská, v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení jeho neskorších predpisov, zapísal do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty ďalší
majetok:
Iná majetková hodnota - súpisova zložka č. 7.
zrážka zo mzdy v rozsahu, v akom môže byť postihovaná exekúciou v sume 45,70 Eur pripisaná na účet úpadcu
dňa 03.02.2017,
Iná majetková hodnota - súpisová zložka č. 8.
zrážka zo mzdy v rozsahu, v akom môže byť postihovaná exekúciou v sume 52,07 Eur, pripisaná na účet úpadcu
dňa 07.03.2017.
V Prešove dňa 06.04.2017
správca

K008119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Batizovce 674, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 401
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, sídlo príslušnej kancelárie: Námestie slobody 2/3, Humenné správca dlžníka Štrkopiesky Batizovce,
s.r.o., so sídlom Batizovce 674, 059 35 Batizovce, Slovenská republika, IČO: 31 709 401, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2375/P oznamuje účastníkom reštrukturalizačného
konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude umožnené v kancelárií správcu na adrese Námestie
slobody 2/3, 066 01 Humenné v pracovných dňoch v úradných hodinách od 08.00 do 11.00 hod a od 12.00 do
15.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu je potrebné správcovi adresovať
písomne na adresu správcovskej kancelárie, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: office@mli.sk,
alebo telefonicky na tel. č.: 0917699862.

K008120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Šoltýs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerovce 17, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2015-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Radoslav Šoltýs, nar. 21.10.1978 bytom Vranov nad Topľou, korešpondenčná
adresa: Majerovce 17, 094 09 Sedliská v súlade so záväzným pokynom súdu č. 1K/66/2015-184, IČS:
8115220546 zo dňa 28.03.2017 publikovaného v Obchodnom vestníku č. 66/2017 dňa 04.04.2017 vyhlasuje I.
ponukové kolo na predaj hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty zverejneného
v Obchodnom vestníku č.200/2015 dňa 19.10.2015 pod položkou K022645 a to:
Diaľkový autobus III. Triedy, TEČ: VT-312AT, značky Karosa LC 735, 1011/-/ VIN: TMKL73540LM027931, druh
karosérie CQ jednopodlažná, v premávke od 06.12.2013, kategória vozidla M3, celková hmotnosť 14700, bielej
farby v súpisovej hodnote 800 Eur.
Za nasledovných podmienok:
1. Lehota na predkladanie ponuky bude do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v OV.
2. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí obsahovať označenie záujemcu o kúpu hnuteľnej
veci. Právnická osoba v ponuke uvedie obchodné meno, sídlo, IČO a predloží výpis z obchodného
registra. Fyzická osoba uvedie meno a priezvisko a výpis z príslušného registra a predloží fotokópiu
preukazu totožnosti. Pripojí doklad o zaplatení zálohy vo výške 30 % z ponúkanej ceny. V prípade, že je
platiteľom DPH označí v ponuke aj svoje IČ DPH,
3. Záujemca zálohu je povinný zložiť na účet konkurznej podstaty úpadcu vedený vo VÚB, a.s. účet: IBAN:
SK17 0200 0000 0035 5988 9553, variabilný symbol: 1662015
4. V ponuke záujemca uvedie predmet kúpy a výšku ponúkanej ceny, ktorá musí byť najmenej vo výške
súpisovej hodnoty 800 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisovej hodnoty 800 Eur.
5. Záujemca svoju ponuku zašle na adresu kancelárie správcu: Mgr. Anna Gaľová, Slnečná 39, 080 01 Prešov
a obálku označí „ Neotvárať - ponuka“.
6. Ponuka musí obsahovať čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s podmienkami ponukového
konania vyhláseného správcom a čestné vyhlásenie o tom, že súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu
podľa tohto ponukového konania prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na jeho
strane neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote.
7. Záujemca uvedie v ponuke číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zálohu zloženú podľa
tohto ponukového konania v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu alebo v prípade, že
jeho ponuka bude neúspešná.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 7 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponúk a s úspešným
záujemcom uzavrie kúpnu zmluvu v lehote 10 dní. V tejto lehote je záujemca povinný uhradiť kúpnu cenu
Vyplatená záloha sa mu započíta na kúpnu cenu pri podpise kúpnej zmluvy.
9. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená na účet, ktorý uvedú v ponuke do 7 dní od vyhodnotenia
ponuky.
10. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimerane nízkej ponukovej ceny všetky ponuky.
Informácie týkajúce sa ohliadky predmetu predaja podá správca, kontakt mobil: 0903 375 501 alebo na mailovej
adrese: anna.galova39@post.sk
správca
V Prešove dňa 06.04.2017

K008121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Dura v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2017 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov
1. Pozemok
Parcelné číslo: 209, Výmera v m2: 250m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Evidované na LV č.: 18,
Štát: SR, Okres: Medzilaborce, Obec: Medzilaborce, Katastrálne územie: Medzilaborce, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/8

2. Pozemok
Parcelné číslo: 211, Výmera v m2: 437m2, Druh pozemku: Záhrady, Evidované na LV č.: 18, Štát: SR, Okres:
Medzilaborce, Obec: Medzilaborce, Katastrálne územie: Medzilaborce, Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8

3. Stavba
Súpisné číslo: 239, Postavená na parcele číslo: 209, Popis stavby: Rod. Dom, Evidované na LV č.: 18, Štát: SR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisné číslo: 239, Postavená na parcele číslo: 209, Popis stavby: Rod. Dom, Evidované na LV č.: 18, Štát: SR,
Okres: Medzilaborce, Obec: Medzilaborce, Katastrálne územie: Medzilaborce, Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8

Ing. Dušan Kuruc, správca

K008122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čavis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 304, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Ján Čavis, nar. 07.03.1963, bytom Slobody 304, 044 55 Veľká Ida v zmysle § 76 a nasl. zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 05.04.2017 zistený majetok úpadcu –
pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú
zložku:
1/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
·
·
·

zrážka zo mzdy za mesiac december 2016 vo výške 173,30 Eur
zrážka zo mzdy za mesiac január 2017 vo výške 60,46 Eur
zrážka zo mzdy za mesiac február 2017 vo výške 77,80 Eur

Súpisová hodnota majetku sa rovná vyššie uvedeným sumám zrážok zo mzdy.
Vlastníctvo úpadcu:1/1

JUDr. Marián Novikmec, správca

K008123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013 S898
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

167

Obchodný vestník 71/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 11.04.2017

Okresný súd Košice I
30K/31/2013
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

Dražobník:

JUDr. Igor Varga, advokát,
zapísaný v zozname SAK pod č. 1556
so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Igor Varga, S898, správca úpadcu
DIOS Slovakia, s.r.o. so sídlom Gemerská 3,
040 11 Košice, IČO: 36 225 576,
sídlo správcu: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov

Dátum konania dražby:

05.04.2017

Čas otvorenia dražby:

9:30 hod.

Miesto konania dražby:

Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
sídlo správcu

Licitátor:

JUDr. Igor Varga, advokát

Dražba:

opakovaná dražba (tretie kolo)

Predmet dražby:

pozemok registra E parc. č. 1099/16, orná pôda

o výmere 40000 m2, SR, okres Komárno, obec Hurbanovo,
k.ú. Hurbanovo, LV č. 1547, spoluvlastnícky podiel 1/1
v hodnote 24 512 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pozemok registra E parc. č. 1099/16, orná pôda
o výmere 40000 m2, SR, okres Komárno, obec Hurbanovo,
k.ú. Hurbanovo, LV č. 1547, spoluvlastnícky podiel 1/1
v hodnote 24 512 EUR

Opis predmetu dražby:
ohodnocované pozemky je možné užívať pre prevádzkové
účely. Pozemky sú v súčasnoti neužívané. Ohodnocované
pozemky je
možné po stavebnej úprave užívať aj na iné
účely. V danej lokalite neboli zistené
riziká, ktoré by vplývali
na vyúživanie nehnuteľností.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

Predmet dražby je bez tiarch záväzkov a vecných bremien.

Ohodnotenie predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku:
184/2015

Meno znalca:
Ing. Ondrej Ostrožovič

Dátum vyhotovenia:
30.08.2016

Všeobecná cena odhadu:
49 024,00 EUR

Dražobník zistil, že ani jeden zo záujemcov nespĺňa stanovené podmienky dražby. Predmet dražby
vydražený nebol, nakoľko nebolo urobené ani najnižšie podanie.

V Trebišove dňa 05.04.2017

JUDr. Igor Varga, správca KP

K008124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca podstaty dlžníka Ing. Ľubomír Záboj, narodený 01.05.1955, bytom:
Nováčany č. 193, 044 21 Nováčany, sp.zn.: 26K/71/2015 oznamuje, že veriteľ ANTIK Telecom s.r.o.. doručil
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok. Ide
o nasledujúce nezabezpečené iné pohľadávky:
Veriteľ: ANTIK Telecom s.r.o., sídlo: Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

prihlásená pohľadávka: istina 17,92 €, úroky z omeškania 1,04 €, celková suma 18,96 €
prihlásená pohľadávka: istina 17,92 €, úroky z omeškania 0,96 €, celková suma 18,88 €
prihlásená pohľadávka: istina 17,92 €, úroky z omeškania 0,89 €, celková suma 18,81 €
prihlásená pohľadávka: istina 17,92 €, úroky z omeškania 0,82 €, celková suma 18,74 €
prihlásená pohľadávka: istina 17,92 €, úroky z omeškania 0,74 €, celková suma 18,66 €
prihlásená pohľadávka: istina 3,32 €, úroky z omeškania 0,12 €, celková suma 3,44 €
prihlásená pohľadávka: istina 3,32 €, úroky z omeškania 0,11 €, celková suma 3,43 €
prihlásená pohľadávka: istina 3,32 €, úroky z omeškania 0,09 €, celková suma 3,41 €
prihlásená pohľadávka: náklady z uplatnenia 136,67 €

JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca podstaty dlžníka Ing. Ľubomír Záboj oznamuje, že zapísal prihlásené
pohľadávky do zoznamu pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.

V Košiciach, dňa 06.04.2017
JUDr. Lukáš Michaľov PhD.

K008125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/3/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v reštrukturalizácii dlžníka
RECYCENTRUM, a.s., „v reštrukturalizácii“
so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182

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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(ďalej aj len ako „Dlžník“)

konaného v zmysle ust. § 127 et seq. 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“)

Sp. zn. Okresného súdu Košice I:

26R/3/2016

Miesto konania schôdze veriteľov: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23
974 01 Banská Bystrica

Dátum a čas konania:

07.04.2017 o 10:00 hod.

Program zasadnutia:
1/
o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

Rozhodovanie

Prítomní:
- Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s. – konajúca prostredníctvom komplementára JUDr.
Miroslava Duračinského - správca Dlžníka;
- JUDr. Martin Benický, člen predstavenstva Dlžníka
- Zvolení členovia veriteľského výboru :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630
SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

I.
Otvorenie zasadnutia
Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácií Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“) otvoril JUDr. Miroslav
Duračinský, komplementár správcu Dlžníka (ďalej aj len ako „Správca“) o 10:00 hod. Správca privítal prítomných
členov VV a JUDr. Martina Benického, pričom prítomných oboznámil s jediným bodom dnešného zasadnutia Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.
II.
Uznášaniaschopnosť
Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých piatych (5) členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 128 ods. 2 prvá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých piatych (5) členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 128 ods. 2 prvá
veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť ďalšieho zasadnutia VV.
III.
Rokovanie o predloženom prepracovanom návrhu
reštrukturalizačného plánu
Správca prítomných členov VV informoval, že dňa 03.04.2017 bol predsedovi veriteľského výboru doručený zo
strany predkladateľa plánu prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu, ktorý bol následne doručovaný
ostatným členom VV. Dlžník ako predkladateľ plánu prítomných stručne informoval o zmenách vykonaných v návrhu
reštrukturalizačného plánu.
·

Návrh zosúladiť právny a faktický stav, nakoľko medzi predloženým a konaním schôdze veriteľov došlo
k zmene právnej formy Dlžníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
Akceptované.

·

Návrh, aby plán počítal s uspokojením pohľadávok v skupinách u ktorých sa počíta iba s výmenou
pohľadávok za akcie dlžníka, vo výške 50 % hodnoty formou peňažného plnenia, rovnomerne rozvrhnutého
do obdobia piatych rokov a aby zvyšná časť pohľadávok bola uspokojená formou výmeny za akcie (pod
sankciou možnosti domáhať sa neúčinnosti plánu).
Neakceptované. Na dosiahnutie udržateľnosti prevádzky podniku Dlžníka sú nevyhnutne potrebné
investície, ktoré je možné zabezpečiť výlučne z cudzích zdrojov (napr. bankové financovanie). Bez týchto
investícií nie je reálne, aby spoločnosť Dlžníka generovala zisk spôsobilý na uspokojenie veriteľov.
Nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie financií z cudzích zdrojov je však samotné úspešné
zavŕšenie reštrukturalizácie Dlžníka a teda vysporiadanie "starého dlhu" Dlžníka a odťaženie jeho majetku.
Z tohto dôvodu nebolo možné pripomienke vyhovieť.

·

Návrh, aby bolo podmienkou plánu, že každý rok až do úplného uspokojenia pohľadávok bude novým
akcionárom vyplácaná dividenda z ich akcii s tým, že pokiaľ každý rok nebude vyplatená dividenda vo výške
aspoň 5 % zvyšnej časti pohľadávky (zo zvyšných 50 %), budú sa môcť dotknutí veritelia taktiež domáhať
neúčinnosti.
Čiastočne akceptované. Pripomienka nezohľadňovala skutočnosť, že Dlžník môže pristúpiť k rozdeleniu
zisku a výplate dividend len za predpokladu (i) dosiahnutia zisku a (ii) neexistencie zákonnej prekážky
brániacej takémuto rozdeleniu. Predkladateľ plánu vedomý si dôležitosti stanovenia politiky vyplácania
dividend vzhľadom na zvolenú reštrukturalizačnú metódu pre rozhodovanie veriteľov však zmenil RP tak, že
rozhodnutím jediného akcionára sa s účinnosťou ku dňu potvrdenia plánu menia stanovy Dlžníka tak, že
predstavenstvo dlžníka je zaviazané predložiť valnému zhromaždeniu také návrhy na rozdelenie zisku, aby
ročné dividendy vyplácané akcionárom zo strany spoločnosti boli aspoň vo výške 50% z vykázaného
čistého zisku spoločnosti v príslušnom účtovnom období, ak tomu nebráni zákonná alebo iná právne
relevantná prekážka.

·

Návrh, aby znalecký posudok ohodnocujúci spoločnosť Dlžníka tvoril prílohu reštrukturalizačného plánu.
Akceptované.

·

Návrh, aby boli pohľadávky veriteľa MŽP SR preradené do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky
z dôvodu, že MŽP SR, by v prípade schválenia tohto reštrukturalizačného plánu, mohlo byť poskytovateľom
nedovolenej štátnej pomoci.
Neakceptované. Pohľadávky MŽP SR nespĺňajú všetky kritéria pre ich zaradenie do skupiny pre plánom
nedotknuté pohľadávky stanovené predkladateľom plánu, ktorými sú (i) riadne a včasné prihlásenie
pohľadávok zabezpečených hmotnoprávnym zabezpečovacím právom do reštrukturalizácie a súčasne (ii)
zistenie pohľadávky čo do právneho dôvodu, výšky, predmetu zabezpečenia a poradia zabezpečovacieho
práva a súčasne (iii) deklarácia existencie zabezpečovacieho práva v zmysle zápisov údajov v NCRzp,
katastri nehnuteľností alebo inom príslušnom registri a súčasne (iv) predpokladané 100% uspokojenie
zabezpečenej pohľadávky v konkurze ako alternatívnom spôsobe riešenia insolvencie a súčasne (v) vznik
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečenej pohľadávky v konkurze ako alternatívnom spôsobe riešenia insolvencie a súčasne (v) vznik
pohľadávky podľa daňových predpisov, predpisov verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia,
zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Z tohto
dôvodu nebolo možné pripomienke vyhovieť.
IV.
Hlasovanie
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o jedinom bode programu a to rozhodovanie o schválení reštrukturalizačného
plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 144 ZKR.
HLASOVANIE :

IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332

ZA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810

PROTI

Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678

ZA

PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630

ZA

SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

ZA:
PROTI:

ZA

4 hlasov
1 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, a.s., „v reštrukturalizácii“, IČO: 36 767 182,
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, vedenej pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
26R/3/2016 predložený prepracovaný reštrukturalizačný plán dlžníka schvaľuje a zároveň žiada správcu o
zvolanie schvaľovacej schôdze.“
VI.
Záver
Po vykonaní hlasovania prítomní členovia VV nevzniesli námietky k priebehu dnešného zasadnutia veriteľského
výboru a následne bolo zasadnutie VV o 10:15 hod ukončené.

............................................................................
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
Martin Anderle
predseda VV

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/3/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I: Južná trieda 48, 040 01 Košice, správca dlžníka: RECYCENTRUM,
a.s., IČO: 36 767 182, so sídlom Štúrova 27 , 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, zvoláva podľa ust. § 146
ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 27.04.2017 o 11:00 hod. v konferenčnej
miestnosti hotela: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 043 23 Košice. Program schvaľovacej schôdze: 1.
Rozprava, 2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý
účastník plánu. Prezentácia účastníkov plánu bude prebiehať od 10:30 hod. Účastníci plánu sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti účastníka plánu alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp. poverení zamestnanci účastníkov plánu
dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca. Pravosť podpisu účastníka plánu musí
byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí, ktoré
sa konalo dňa 07.04.2017 schválil predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka a zároveň odporučil
účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby za jeho prijatie hlasovali. Účastníci plánu sa môžu
oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v kancelárii správcu na ulici Južná trieda 48, 040 01
Košice, v pracovných dňoch v úradných hodinách, t.j. od 07:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod.,
kontakt: tel.: +421 55 622 04 60, e-mail: kosice@ssr.sk alebo office@ssr.sk. Na nahliadanie do reštrukturalizačného
plánu je nutné sa vopred nahlásiť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca
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