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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

K009013
Spisová značka: 8K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Duna - Dráva Cement
s.r.o., so sídlom Moravská 7, 831 03 Bratislava, IČO: 46 386 467, právne zast.: DRAPPANOVÁ & Partners s.r.o.,
Moravská 7, 831 03 Bratislava, o návrhu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy
rozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi: LawService Recovery, k.s., so sídlom: Tallerova 5, 811 02 Bratislava, IČO: 47
817 003, značka správcu: S1731, lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009014
Spisová značka: 8K/69/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 129
981, právne zast.: MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 129 981
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 129 981, pre
nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009015
Spisová značka: 8K/14/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Stanislav Gatial, nar. 03.05.1945,
Černyševského 46, 851 01 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Stanislav Gatial, nar.
03.05.1945, Černyševského 46, 851 01 Bratislava
rozhodol

Súd ustanovuje dlžníkovi: Ing. Stanislav Gatial, nar. 03.05.1945, Černyševského 46, 851 01 Bratislava, predbežného
správcu: JUDr. Ivana Hutňanová, Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1230.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd ustanovuje dlžníkovi: Ing. Stanislav Gatial, nar. 03.05.1945, Černyševského 46, 851 01 Bratislava, predbežného
správcu: JUDr. Ivana Hutňanová, Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1230.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009016
Spisová značka: 4K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BAT Engineering a.s., so sídlom
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090 215, správcom ktorého je: Mgr. Milena Nosková so sídlom Zámocká
14, 811 01 Bratislava , zn. správcu S 1313, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na popieranie pohľadávok
rozhodol
Súd p r e d l ž u j e správcovi: Mgr. Milena Nosková so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1313,
lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009017
Spisová značka: 8K/16/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvester Hudec, nar. 13.11.1964, Palárikova
21, 811 04 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Silvester Hudec, nar. 13.11.1964,
Palárikova 21, 811 04 Bratislava
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Silvester Hudec, nar. 13.11.1964, Palárikova 21, 811 04 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Jarmila Zahradníková, Šancová 48, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1319.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
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Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009018
Spisová značka: 8K/21/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATSILAVA,
so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TAGART, s.r.o.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
so sídlom: Orchideováa33,
821 07 Bratislava, IČO: 35840102,
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATSILAVA,
so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TAGART, s.r.o.,
so sídlom: Orchideová 33, 821 07 Bratislava, IČO: 35840102,
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TAGART, s.r.o., so sídlom: Orchideová 33, 821 07 Bratislava, IČO:
35840102.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009019
Spisová značka: 8K/22/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Streetline s.r.o.,
Dvojkrížna 47, 820 13 Bratislava, IČO: 35929928
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
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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II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009020
Spisová značka: 4K/57/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: HIROS, s.r.o., so sídlom
Andrusova 9B, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 404, o návrhu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy
rozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi: AB restructuring, k.s., so sídlom: Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava,
IČO: 47 241 608, značka správcu: S 1611, lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009021
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: MOD - CHIP Sales and Marketing,
s. r. o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 881 241, právne zastúpený: Advokátska kancelária
Budinský, s. r. o., so sídlom kancelárie Pri Starej Prachárni 16/133, 831 04 Bratislava, a právne zast. Advokátska
kancelária Paul Q, s. r. o., so sídlom kancelárie Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, správcom ktorého je: Ing. Bc.
Róbert Havlát, so sídlom kanc. Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1243.
rozhodol

Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom kanc. Rudnayovo
námestie 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1243, preddavok vo výške 1 660,- Eur vedeného pod položkou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
denníka D 19, pol. reg.a29/2017
tunajšieho
súdu, po
právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
o zmene aprostredníctvom
doplnení niektorýchučtárne
zákonov na
svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
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Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom kanc. Rudnayovo
námestie 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1243, preddavok vo výške 1 660,- Eur vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 29/2017 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 10.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009022
Spisová značka: 8K/25/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Top Quality
Services, s.r.o., so sídlom: Zámocká 9, 901 01 Malacky, IČO: 45 291 357,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: : Top Quality Services, s.r.o., so sídlom: Zámocká 9, 901 01 Malacky,
IČO: 45 291 357.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009023
Spisová značka: 2K/37/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: BA TWO, s. r. o., so sídlom
Lermontova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 36 791 024, správcom ktorého je: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kanc.
Záhradnícka 30, 831 08 Bratislava, zn. správcu: S 1206.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Martin Sečanský, so sídlom kanc. Záhradnícka 30,
831 08 Bratislava, zn. správcu: S 1206, preddavok vo výške 1 659,70 Eur vedeného pod položkou denníka D 19,
pol. reg. 164/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 10.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009024
Spisová značka: 2K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci výkonu prepadnutia majetku odsúdeného : Juraj Harvan, nar. 13.06.1972,
bytom Zvolenská 1175/2, Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital
Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1363, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1363, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009025
Spisová značka: 8K/50/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Luprich, nar. 25.12.1976,
bytom Ulica A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, štátny občan SR, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k. s., so
sídlom kancelárie Krížkova 9, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1429, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Krížkova 9, 811 04 Bratislava,
zn. správcu: S1429, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,65
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 12.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009026
Spisová značka: 8K/70/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: U.M.I.MA. s.r.o., Jasovská 45, 851 07 Bratislava, IČO:
43 858 627, právne zast.: OK advokátska kancelária s.r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Cestovná agentúra BDT plus s.r.o., Kresánkova 9, 841 05 Bratislava, IČO: 31 398 154,
rozhodol
Súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamieta.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamieta.
Poučenie:
Proti výroku o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009027
Spisová značka: 8R/2/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci povoleného reštrukturalizačného konania navrhovateľa- dlžníka: OPERA
Piešťany s. r. o., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 44 772 611, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 58741/B, o návrhu veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37, IČO: 00 151 653, právne zastúpený : JUDr. Roman Kvasnica, so sídlom Sad A. Kmeťa 24,
921 01 Piešťany, IČO: 36 866 598 na zrušenie uznesení schôdze veriteľov konanej dňa 16.09.2015
rozhodol
Súd návrh zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009028
Spisová značka: 8K/24/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: No Comment Group, s.r.o., Hattalova 12/A,
831 03 Bratislava, IČO: 35 743 611, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: No Comment Group, s.r.o.,
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 743 611
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: No Comment Group, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 743 611,
predbežného správcu: Mgr. Monika Martonová, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1325.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009029
Spisová značka: 3K/26/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NORBERT AWNI, Dopravná 29,
831 06 Bratislava, nar.: 6.10.1970, IČO: 40 431 495, správcom ktorého je Mgr. Petra Muroňová, so sídlom
kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1721, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného
konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname
pohľadávok u SKP pod č. 62-82 vo výške 1.767,86 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009030
Spisová značka: 3K/17/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: MATINI, s.r.o., so sídlom Drobného 16, 841 01 Bratislava, IČO: 35
796 928, správcom ktorého je: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, zn.
správcu: S1598, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: bnt restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 08 Bratislava,
zn. správcu: S1598, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 798,13 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
63/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava,
nespotrebovanú časť preddavku vo výške 861,57 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 63/2016
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 zák. č.
160/2015 Z. z. CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 79/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

Okresný súd Bratislava I dňa 10.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009031
Spisová značka: 2K/91/2015
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry
Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu Business Team Services s.r.o., so sídlom Robotnícka 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
47 942 673, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Ernest Mésároš so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31
Sliač o návrhu navrhovateľa na zrušenie konkurzu a návrhu na zastavenie konania, o odvolaní navrhovateľa proti
rozhodnutiu Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/91/2015-149 zo dňa 21. novembra 2016 takto
rozhodol
Odvolanie navrhovateľa o d m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

dňa 23.03.2017
JUDr. Drahomíra Dibdiaková, predsedníčka senátu
K009032
Spisová značka: 2K/22/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vinohradnícka spoločnosť s.r.o., so sídlom
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO:
36 206 393, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 29114/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Vinohradnícka spoločnosť s.r.o.,
5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393.

so sídlom Mestská záhrada

U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom kancelárie
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
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

3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. 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. 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. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. 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).
5. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

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

Deň vydania: 25.04.2017

K009033
Spisová značka: 4R/5/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa BioplynSlužby s.r.o., so sídlom Záhradná 8, 962 12 Detva,
IČO: 47 072 032, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 23924/S, o
návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
I.
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka BioplynSlužby s.r.o., so sídlom Záhradná 8, 962 12 Detva, IČO:
47 072 032.
II.
Súd ustanovuje správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, ktorý je zapísaný v zozname správcov MS SR pod zn. S1405.
III.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku).
IV.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.

Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

A.
a)
b)
c)
d)
e)

úkony účinné vo vnútri podniku:
prijímanie a prepúšťanie zamestnancov,
úpravy platov a pracovných zmlúv,
odmeny a prémie vedúcich zamestnancov,
opravy nad 5 000 Eur,
investície nad 10 000 Eur,

B.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

úkony účinné voči tretím osobám:
predaj hmotných aktív,
úvery a iné pôžičky,
vystavovanie, avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa / predaj cenných papierov,
kúpne a predajné zmluvy mimo rámec bežnej podnikateľskej činnosti nad 10 000 Eur,
garancie prijímané alebo vydávané,
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka,
záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti,

C.
iné ako bežné právne úkony:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
e)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
f)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške13
rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok
(§ 122 ods.
2 ZKR).
Obchodný vestník
79/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 25.04.2017
3. 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). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. 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).
4. 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). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. 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).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. 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).
8. 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 povolenia reštrukturalizácie
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).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009034
Spisová značka: 1K/3/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Pavol Mikovíny, nar.
18.08.1976, bytom Štiavnička 49, 976 81 Podbrezová, správcom ktorého je Ing. Kristián Gregor, so sídlom kancelárie
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so
sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 pre zabezpečenú pohľadávku evidovanú v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 5 v sume 53 489,34 Eur, ktorú správca uspokojí sumou 17 517,38 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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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K009035
Spisová značka: 4K/13/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Miloš
Kún, nar. 25.01.1978, trvale bytom Breznička 55, 985 02 Breznička, správcom ktorého je spoločnosť insolva, k.s., so
sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, značka správcu S1764, o návrhu správcu,
takto
rozhodol
Súd ukladá správcovi konkurznej podstaty úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 vedeného v
súpise konkurznej podstaty, ktorý bol publikovaný v Obchodnom vestníku číslo 146/2016 dňa 29. 07. 2016 ako
stavba - rodinný dom so súpisným číslom 55, postavený na pozemku parc. č. 439, spoluvlastnícky podiel 1/1, v
súpisovej hodnote 50 000 Eur, stavba - garáž s dielňou so súpisným číslom 1016, postavená na pozemku parc. č.
438, spoluvlastnícky podiel 1/1, v súpisovej hodnote 5 000 Eur, pozemok parcelné číslo 437- orná pôda, vo výmere
420m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, v súpisovej hodnote 3 822,53 Eur, pozemok parcelné číslo 438- zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 30m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, v súpisovej hodnote 273 Eur, pozemok parcelné číslo 439zastavané plochy a nádvoria vo výmere 119m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, v súpisovej hodnote 1 083 Eur a pozemok
parcelné číslo 440- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 310m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, ktoré sú všetky
zapísané na liste vlastníctva č. 226 pre katastrálne územie Breznička, obec Breznička, okres Poltár, a to predajom
nehnuteľností na dražbe tak, že správca poverí predajom majetku dražobníka, ktorý zorganizuje dobrovoľnú dražbu,
pričom výška najnižšieho podania bude vo výške hodnoty predmetných nehnuteľností určenej znaleckým posudkom
vyhotoveným znalcom v príslušnom odbore. V prípade, že nebude urobené najnižšie podanie, bude licitátor
oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania na 75 % hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom. V
prípade, že nedôjde k úspešnému vydraženiu nehnuteľností v prvom kole dražby, je správca úpadcu oprávnený
uzavrieť s dražobníkom zmluvu o vykonaní opakovanej dražby, pričom najnižšie podanie na opakovanej dražbe bude
vo výške 75% hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom. V prípade, že na opakovanej dražbe nebude
urobené najnižšie podanie, bude licitátor oprávnený znížiť výšku najnižšieho podania na 50% hodnoty nehnuteľností
určenej znaleckým posudkom. V prípade, že nedôjde k úspešnému vydraženiu nehnuteľností v druhom kole dražby,
je správca úpadcu oprávnený uzavrieť s dražobníkom zmluvu o vykonaní opakovanej dražby, pričom najnižšie
podanie na opakovanej dražbe bude vo výške 50% hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom. V prípade,
že na opakovanej dražbe nebude urobené najnižšie podanie, bude licitátor oprávnený znížiť výšku najnižšieho
podania na 10% hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku
zjavne neprimeranú. O výsledkoch jednotlivých ponukových konaní je správca povinný bezodkladne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009036
Spisová značka: 32K/43/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so sídlom: Hospodársky dvor, 044
17 Slanec, IČO: 35 880 708, právne zastúpený: JUDr. Oľga Kmeťová, Csc., advokátkou, so sídlom: Važecká 4, 040
12 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so sídlom: Hospodársky
dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708.
II.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, značka správcu S 1689 z a s p r á v c u podstaty.
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
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skutočnostiach
a zároveň v
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II.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, značka správcu S 1689 z a s p r á v c u podstaty.
III.
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podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
IV.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom v čase začatia konania, ďalej len
ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
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).
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
Vydáva
Ministerstvo
podľa
zákona
č. 200/2011 Z.f)z.podpis
o Obchodnom
vestníku
uspokojovania
pohľadávky
zo spravodlivosti
všeobecnej Slovenskej
podstaty,republiky
e) celková
suma
pohľadávky,
(§ 29 ods.
1 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
16
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 19.4.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 79/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

K009037
Spisová značka: 31K/1/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: TERLIT SIDNY s.r.o. v
nemeckom jazyku: TERLIT SIDNY G.m.b.H. v anglickom jazyku: TERLIT SIDNY Ltd., IČO: 31 416 705, so sídlom
Lúčna 392, 951 76 Tesárske Mlyňany, ktorého správcom je B. F. B. správcovská, v. o. s., so sídlom kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/54/2014-117 zo dňa 29.5.2015 na majetok úpadcu
TERLIT SIDNY s.r.o. v nemeckom jazyku: TERLIT SIDNY G.m.b.H. v anglickom jazyku: TERLIT SIDNY Ltd., IČO: 31
416 705, so sídlom Lúčna 392, 951 76 Tesárske Mlyňany, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K009038
Spisová značka: 31K/58/2015
Okresný súd Nitra o vyhlásenom malom konkurze na majetok úpadcu : Jozef Máčik, nar. 9.7.1971, bytom Dolný Ohaj
94, 941 43 Dolný Ohaj, ktorého správcom je: iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03
Bratislava, S1697, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/58/2015-141 zo dňa 20.11.2015 na majetok úpadcu
Jozef Máčik, nar. 9.7.1971, bytom Dolný Ohaj 94, 941 43 Dolný Ohaj, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu
výťažku
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 25.04.2017

K009039
Spisová značka: 27K/15/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na dlžníka: Daša Grillová, nar. 16.03.1978, bytom
Levice, Tyršova č. 2353/11, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie Nitra,
Radlinského č. 5, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a správcovi, Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, so sídlom kancelárie Nitra, Radlinského č. 5,
paušálnu odmenu v sume 796,99 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu, Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie Nitra, Radlinského č. 5, paušálnu odmenu vo výške
458,97 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet Okresného
súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 69/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 13.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K009040
Spisová značka: 27K/15/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na dlžníka: Daša Grillová, nar. 16.03.1978, bytom
Levice, Tyršova č. 2353/11, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie Nitra,
Radlinského č. 5, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
U k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 213/2016 dňa 07.11.2016 pod č. K025250, a to konkrétne :
pozemok parc. č. 319, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 20 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej len ZoKR), dátum
zápisu: 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
pozemok parc. č. 320, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 19 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
pozemok parc. č. 321, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 19 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
pozemok parc. č. 322, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 19 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
pozemok parc. č. 324, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 229 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 917, katastrálne. územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/84, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 1.500,- eur,
pozemok parc. č. 325, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 1447 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 5.000,- eur,
pozemok parc. č. 326, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 24 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemok parc. č. 326, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 24 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
pozemok parc. č. 327, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 22 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
pozemok parc. č. 328, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 22 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
pozemok parc. č. 329, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 26 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
pozemok parc. č. 330, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 26 m2, popis pozemku:
zastavaný pozemok registra “C“ KN, číslo LV: 918, katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu:
6/168, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 100,- eur,
byt č. 7/II, súp. číslo: 2353, parc. č.: 324, druh stavby: 9, popis stavby: Bytový dom, číslo LV: 917,
katastrálne územie: Levice, výška spoluvlastníckeho podielu: 6/84, dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR, dátum
zápisu : 31.10.2016, súpisová hodnota : 25.000,- eur,
zorganizovaním dražby podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZoKR takto:
Predmetom dražby budú súpisové položky ( spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam a byt ), ktoré budú všetky
zaradené do jedného súboru, nakoľko súvisia s užívaním bytu zapísaného do súpisu oddelenej podstaty.
Dražba bude vyhlásená v obchodnom vestníku a oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta Levice.
Miesto konania dražby bude v kancelárii správcu alebo notára. Predmet dražby sa bude dražiť tak, ako ,,stojí a leží“.
Minimálne prihodenie bude vo výške 100,- eur.
Cena dosiahnutá vydražením bude zaplatená do 30 dní od konania dražby.
V prvom kole dražby bude vyvolávacou cenou najnižšie podanie vo výške 100% znaleckej hodnoty draženého
majetku, pričom podmienkou účasti na dražbe bude zloženie dražobnej zábezpeky vo výške minimálne 20% z
vyvolávacej ceny minimálne 5 dní pred konaním dražby.
V prípade, ak nebude urobené najnižšie podanie, správca je oprávnený podania postupne znižovať, najnižšie
podanie najviac na sumu rovnajúcu sa 80% znaleckej hodnoty draženého majetku. Najnižšie podanie je správca
oprávnený znižovať postupne, po každej výzve na draženie maximálne o 500,- eur, a to až po dosiahnutie takto
zníženej výšky najnižšieho podania.
V druhom kole dražby bude najnižšie podanie vo výške 80% znaleckej hodnoty draženého majetku. V prípade, ak
nebude urobené najnižšie podanie, správca je oprávnený podania postupne znižovať, najnižšie podanie najviac na
sumu rovnajúcu sa 70% znaleckej hodnoty draženého majetku. Najnižšie podanie je správca oprávnený znižovať
postupne, po každej výzve na draženie maximálne 500,- eur, a to až po dosiahnutie takto zníženej výšky najnižšieho
podania.
V treťom kole dražby spoločnosť Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., ako zabezpečený veriteľ úpadcu udelí
dodatočný záväzný pokyn pre 3. kolo dražby.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 13.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K009041
Spisová značka: 32K/30/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: TOPAS SLOVAKIA, s.r.o., ,, v konkurze“,
so sídlom Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný
súdvestník
Nitra v 79/2017
právnej veci zrušeného konkurzu
naamajetok
úpadcu: TOPAS SLOVAKIA,
,, v konkurze“,
Obchodný
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deňs.r.o.,
vydania:
25.04.2017
so sídlom Priemyselná 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 970 257, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a Ing. Jozefa Kulicha, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.4.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K009042
Spisová značka: 2K/86/2015
Oznam
Okresný súd Prešov vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kamil Plučinský, nar. 14.10.1970, bytom
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom kancelárie
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 2K/86/2015-203 zo
dňa 20.03.2017 p o t v r d i l prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: Kamil
Plučinský, nar. 14.10.1970, bytom Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, prihlásených prihláškou na Okresnom
súde Prešov, vedených v konečnom zozname pohľadávok po por. č. 1-16 v celkovej výške 1.037.796,78 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2017.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009043
Spisová značka: 2K/86/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kamil Plučinský, nar. 14.10.1970,
bytom Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas s prijatím ponuky na odkúpenie hnuteľného majetku - Hnuteľná vec - osobné motorové
vozidlo Škoda octavia, rok výroby 2007, VIN: TMBJS41U378869484, umiestnenie: na adrese úpadcu, opotrebenie:
obvyklé. Súpisová hodnota 2.500,- Eur patriaceho do všeobecnej podstaty v 3. kole ponukového konania od Mareka
Šestáka, trvale bytom Matičná 705/18, 040 17 Košice - Barca za kúpnu cenu 460,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009044
Spisová značka: 2K/10/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Mravčáková, nar.
17.02.1966, bytom Bajkalská 23, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu, takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku (zo dňa 22.2.2017) pre nezabezpečených veriteľov úpadcu: Iveta
Mravčáková, nar. 17.02.1966, bytom Bajkalská 23, 080 01 Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009045
Spisová značka: 2K/24/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného 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, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jaroslavu Oravcovú, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 090 31 Vranov nad Topľou z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009046
Spisová značka: 2K/24/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TATRASOLE, s.r.o., so sídlom
Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36 757 586, správcom ktorého je Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie Mlynská 27, 040 11 Košice, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania,, uznesením č. k. 2K/24/2016-298 zo dňa
20.03.2017 p r i p u s t i l vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: TATRASOLE, s.r.o., so sídlom Popradská 650, 059
52 Veľká Lomnica, IČO: 36 757 586, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 29 - 30 v celkovej výške
2.729,58 eura.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2017.
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K009047
Spisová značka: 1K/46/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: GOBY PLUS, s.r.o. v
konkurze, so sídlom 087 01 Železník 16, IČO: 36 460 826, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom
kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
1K/46/2012-129, zo dňa 21.03.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu: GOBY PLUS, s.r.o. v konkurze, so sídlom
087 01 Železník 16, IČO: 36 460 826 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2017

Okresný súd Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009048
Spisová značka: 1K/56/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Dlouhý, nar.
15.03.1974, bytom 059 91 Veľký Slavkov č. 17, správcom ktorého je Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/56/2015-182 zo dňa
13.03.2017 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Miroslav Dlouhý, nar. 15.03.1974, bytom 059 91 Veľký Slavkov č. 17, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2017
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009049
Spisová značka: 1K/14/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Hirjak servis s.r.o. v konkurze,
so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 461 725, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku, uznesením 1K/14/2014-295 zo dňa 6.3.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu:
Hirjak servis s.r.o. v konkurze, so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 461 725 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.03.2017
Okresný súd Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K009050
Spisová značka: 2NcKR/7/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Kováč, nar. 29.2.1984, bytom Tatranská 71, 059
91 Veľký Slavkov, o návrhu dlžníka na oddlženie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Kováč, nar. 29.2.1984, bytom Tatranská 71, 059
91 Veľký Slavkov, o návrhu dlžníka na oddlženie
rozhodol
Dlžníka Vladimíra Kováča, nar. 29.2.1984, bytom Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov, o d d l ž u j e.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Súd prihliada prísnejšiea onazmene
skutočnosti
ovplyvňujúce
poctivý
zámerwebovom
u dlžníka,
ktorý
v minulosti mal alebo stále má
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
sídle:
www.justice.gov.sk
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
24
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné
životné skúsenosti (§ 166g ods. 3 ZKR).

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,
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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 Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009051
Spisová značka: 2NcKR/4/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slávka Matejová, nar. 12.11.1968, bytom Kvetná 18,
Drienov, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Slávka Matejová, nar. 12.11.1968, bytom Kvetná 18, Drienov,
Poučenie:

o d d l ž u j e.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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,
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 správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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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 Prešov dňa 19.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009052
Spisová značka: 22OdS/1/2017
Okresný súd v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jana Múčková, nar. 28.03.1966, trvale bytom Mateja Bela
2450/29, 911 01 Trenčín, zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Jozef Kováčik, s. r. o. so sídlom Legionárska
6434/2, 911 01 Trenčín, IČO 47 251 913, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. Súd poskytuje dlžníkovi Jana Múčková, nar. 28.03.1966, trvale bytom Mateja Bela 2450/29, 911 01 Trenčín
ochranu pred veriteľmi.
II. Súd ustanovuje správcu JUDr. Petra Frajta so sídlom kancelárie
M.R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S 1070.
III. Súd ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu.
IV. Súd poučuje dlžníka, že ak nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto
skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
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.
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.
Účinky poskytnutia ochrany pred veriteľmi:
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Okresný súd Trenčín dňa 18.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K009053
Spisová značka: 40K/20/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979,
trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov, ktorého správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie
takto
rozhodol
JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
S1394 sa odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009054
Spisová značka: 40K/21/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Euro Continental Building a. s. v
konkurze so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko so
sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na
popieranie pohľadávok, takto
rozhodol
Lehota na popieranie pohľadávok sa predlžuje do 08.06.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009055
Spisová značka: 25K/21/2016
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: Vavlex, spol. s .r.o., IČO: 36 472
115, Čajkovského 6, 917 08 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
číslo: 13544/T,
o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
27

Obchodný vestník 79/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

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: Vavlex, spol. s .r.o., IČO: 36 472
115, Čajkovského 6, 917 08 Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 13544/T, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku, Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917
65 Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
pol. reg. D19 1112016 vo výške 763,01 eur, a to do
3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 1112016 vo výške 763,01 eur, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009056
Spisová značka: 25K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Timea Garajová, nar. 05.06.1979,
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica, správcom majetku ktorého je JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1.
mája 14, 921 01 Piešťany, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, JUDr. Alene Kaplanovej, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14,
921 01 Piešťany, p o u k a z u
j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D 19 1142016, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009057
Spisová značka: 25K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Timea Garajová, nar. 05.06.1979,
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica, správcom majetku ktorého je JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1.
mája 14, 921 Vydáva
01 Piešťany,
o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
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 v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Timea Garajová, nar. 05.06.1979,
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica, správcom majetku ktorého je JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1.
mája 14, 921 01 Piešťany, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Alene Kaplanovej, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14, 921 01
Piešťany, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur a daň z pridanej hodnoty vo výške 132,78 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009058
Spisová značka: 9K/5/2011

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MVDr. Pavol Tóth, narodený
20.02.1959, bytom 927 05 Dlhá nad Váhom č. 235, správcom majetku ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom
kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 12.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009059
Spisová značka: 36K/12/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K R A N M O N T, spol. s r.o.,
Diakovská 1231/12, 927 01 Šaľa, IČO: 31 420 681, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka číslo: 17420/T, správcom ktorého je JUDr. Eva Kresl, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, vVydáva
lehoteMinisterstvo
15 dní odo
dňa jeho doručenia
na súde,
proti
rozhodnutiu
ktorého
smeruje. vestníku
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 12.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009060
Spisová značka: 23K/41/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Veronika Žitňáková, nar. 18.9.1963,
Poronda 643/11, Zavar, správcom ktorého je Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie: Pazmáňa 2020/30,
92701 Šaľa, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi Mgr. Ondrejovi Bartošovičovi, so sídlom kancelárie: Pazmáňa 2020/30, 92701 Šaľa,
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 458,96 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu nákladov
konkurzu vo výške 458,96 eur evidovaného pod pol. reg. D19 113/2016 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K009061
Spisová značka: 23K/40/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L-L EXPRESS s.r.o., IČO 44079753,
Záhradná 40, 91943 Cífer, správcom ktorého je: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50,
921 01 Piešťany, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávky v celkovej výške 70.905,53 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1-76.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia
lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K009062
Spisová značka: 28K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Hokejový klub 36 Skalica - v likvidácii, IČO
31 871 097, Dr. Clementisa 1150/50, 909 01 Skalica, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava,
odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 325,76 eur.
Súd ukladá Ing. Ivanovi Chovancovi, nar. 03.09.1964, trvale bytom Slnečná 272/8, Skalica 909 01
likvidátorovi navrhovateľa - dlžníka: Hokejový klub 36 Skalica - v likvidácii, IČO 31 871 097, Dr. Clementisa 1150/50,
909 01 Skalica povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie:
Paulínska 24, Trnava odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 989,64 eur a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K009063
Spisová značka: 28K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Hokejový klub 36 Skalica - v likvidácii, IČO
31 871 097, Dr. Clementisa 1150/50, 909 01 Skalica, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Hokejový klub 36 Skalica - v
likvidácii, IČO 31 871 097, Dr. Clementisa 1150/50, 909 01 Skalica, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K009064
Spisová značka: 2K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníčky: Veronika Koniarová, nar.
19.06.1991, bytom Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, ktorej správcom je: Ing.
Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: J Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. 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 18.4.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, 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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K009065
Spisová značka: 3K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Pavol Kolčák, nar. 21.2.1968, bytom Grúňanská
981, 029 44 Rabča, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Kolčák Služby - Obchod - Doprava, IČO: 33 756 465,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.1.2017, správcom ktorého je JUDr. Jozef Kadura, so sídlom
kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina, 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 tritisíc 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 predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému 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 je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) 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.
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; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 18.4.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K009066
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Jablonovský, nar.
21.01.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: Mgr. Marína Gallová, so sídlom
kancelárie: Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42 214 297, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Mgr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie: Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42 214 297
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,65 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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Priznáva správcovi: Mgr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie: Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42 214 297
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,65 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. 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 19.4.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K009067
Spisová značka: 3K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Pavol Kolčák, nar. 21.2.1968, bytom Grúňanská
981, 029 44 Rabča, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Kolčák Služby - Obchod - Doprava, IČO: 33 756 465,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.1.2017, správcom ktorého je JUDr. Jozef Kadura, so sídlom
kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
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 10.2.2017 a
vedeného pod položkou registra 28, rok 2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) 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.
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; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 18.4.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K009068
Spisová značka: 2K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Milan Janík, nar. 27.08.1962,
bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom
Milan Janík - MJ TRANS, s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves), ktorého správcom je: JUDr.
Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 24.02.2017 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 18 rok
2017, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. 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 19.4.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K009069
Spisová značka: 2K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Milan Janík, nar. 27.08.1962,
bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom
Milan Janík - MJ TRANS, s miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves), ktorého správcom je: JUDr.
Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich 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 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 vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu 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.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom 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 vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozhoduje súdVydáva
prvej Ministerstvo
inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. 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 19.4.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K009070
Spisová značka: 3K/10/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Jagelka, nar. 7.9. 1972, s
miestom podnikania Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo, uznesením 3K/10/2016-240 zo dňa 21.3. 2017 povolil
vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej
173.588,72 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1/1 až 1/15. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť 14.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K009071
Spisová značka: 3K/12/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNIMONT Slovakia, s.r.o., so sídlom
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429 325, uznesením 3K/12/2015-713 zo dňa 23.3. 2017
povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
107.944,84 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 63 až 181. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť 19.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K009072
Spisová značka: 1R/2/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROBSTAV, stavebné družstvo
Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 319, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav
Jakubčo, so sídlom kancelárie: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, v časti o návrhu Slovenskej
konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, Žilina, vo výške 62.716,70 €, zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 59.1 - 59.54, na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Slovenskej republike - Daňovému úradu Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného
konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

36

P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, Žilina, vo výške 62.716,70 €, zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 59.1 - 59.54, na veriteľa:
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21,a 814
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Slovenskej republike - Daňovému úradu Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného
konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009073
Spisová značka: 3K/6/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Buchta, s miestom podnikania
340, 013 34 Dolná Tižina, IČO: 43 357 555, uznesením 3K/6/2014-337 zo dňa 22.3. 2017 povolil vstup nového
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 182,79 eur, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 14.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K009074
Spisová značka: 1K/8/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Červeník, nar. 06.12.1971,
bytom Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, vo veci podaného návrhu navrhovateľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpeného: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o.,
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843, na vstup do konania, o odvolaní navrhovateľa voči uzneseniu súdu
sp. zn. 1K/8/2014-651 zo dňa 26.1.2017, takto
rozhodol

I.
Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 1K/8/2014-651 zo dňa 26.1.2017, ktorým súd
návrh navrhovateľa na vstup do konania zamietol, z r u š u j e.
II.
P o v o ľ u j e EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724
803, vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825
11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v časti pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod číslami 20/S-1 - 20/S-7 v
celkovej výške 806,52 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
návrh).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo
vrátane
príloh,
na Okresnom súde Žilina.
Za deň adoručenia
sa považuje nasledujúci Deň
deň vydania:
po zverejnení
Obchodný
vestník
79/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
25.04.2017
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2017
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

38

Obchodný vestník 79/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

K009075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Benka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
XX X, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.7.1979
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/52/2016 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty

BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Cyril Benka, nar. 8. júla 1979, bytom Malacky, 901 01, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a súčasne oznamuje zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie v súlade s § 96 ods. 3 a 4 ZKR:

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

Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
v rozsahu určenom správcom.

V Bratislave, dňa 13. apríla 2017

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K009076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 17.02.2017 bol v Obchodnom vestníku SR č. OV 34/2017 zverejnený súpis všeobecnej podstaty majetku
úpadcu Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300. Ako správca úpadcu touto
cestou zverejňujeme preradenie súpisových zložiek majetku úpadcu zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 a
zároveň aktualizáciu predmetného súpisu, a to nasledovne:
TYP SÚPISOVEJ ZLOŽKY: CENNÉ PAPIERE

P.č. Druh

1

Množstvo
Poradové číslo
Hodnota
Druh
tovaru v
kmeňového listu
tovaru
tovaru, na Miesto kde s
tonách,
v zozname
Forma Podoba Mena pri
ktorý
tovar
na ktorý
vydaných
prevzatí
majetkový nachádza
majetkový
skladiskových
za tonu
list znie
list znie
záložných listov

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
papier Listinná EUR 337,50 860
Majetkový
na rad
list č.
030350

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
slnečnica
0095/S049/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

verejný
sklad

Emitent
cenného
Súpisová
papiera /
Zabezpečovacie
hodnota
registračné
právo
v EUR
č.
osvedčenia

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
232
54, 008 01
200,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

VENAS, a.s,

Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030350
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej

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

3

4

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
papier Listinná EUR 337,50 770
Majetkový
na rad
list č.
030351

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
papier Listinná EUR 358,00 560
Majetkový
na rad
list č.
030352

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
papier Listinná EUR 358,00 570
Majetkový
na rad
list č.
030353

Konkurzy a reštrukturalizácie
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
slnečnica
0095/S050/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
slnečnica
0095/S051/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
slnečnica
0095/S052/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad

Deň vydania: 25.04.2017
VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
207
54, 008 01
900,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
151
54, 008 01
200,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
153
54, 008 01
900,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030351
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030352
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 25.04.2017

Streda nad
Bodrogom

5

6

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
papier Listinná EUR 358,00 610
Majetkový
na rad
list č.
030354

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
slnečnica
0095/S053/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
164
54, 008 01
700,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
papier Listinná EUR 337,50 1550
Majetkový
na rad
list č.
030380

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
slnečnica
0095/S078/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
418
54, 008 01
500,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030353
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030354
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7

8

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
papier Listinná EUR 337,50 1600
Majetkový
na rad
list č.
030381

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
papier Listinná EUR 362,50 980
Majetkový
na rad
list č.
030373

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
slnečnica
0095/S079/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
432
54, 008 01
000,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S072/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
284
54, 008 01
900,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030380
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030381
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030373
Zabezpečený

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
papier Listinná EUR 362,50 835
Majetkový
na rad
list č.
030370

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
10
papier Listinná EUR 362,50 835
Majetkový
na rad
list č.
030369

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S069/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
242
54, 008 01
150,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S068/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
242
54, 008 01
150,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030370
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030369
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
11
papier Listinná EUR 362,50 835
Majetkový
na rad
list č.
030368

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
12
papier Listinná EUR 362,50 835
Majetkový
na rad
list č.
030371

Skladiskový

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S067/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
242
54, 008 01
150,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S070/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
242
54, 008 01
150,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

verejný
sklad
skladovateľa

VENAS, a.s,
so sídlom

Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030368
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030371
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
13
papier Listinná EUR 362,50 980
Majetkový
na rad
list č.
030364

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
14
papier Listinná EUR 362,50 850
Majetkový
na rad
list č.
030365

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
15
papier Listinná EUR 362,50 820
Majetkový
na rad
list č.
030361

Konkurzy a reštrukturalizácie

repka

skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S063/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

Deň vydania: 25.04.2017
so sídlom
Sekčovská
284
54, 008 01
200,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S064/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
246
54, 008 01
500,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S060/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
237
54, 008 01
800,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030364
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030365
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 79/2017

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
16
papier Listinná EUR 362,50 870
Majetkový
na rad
list č.
030362

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
17
papier Listinná EUR 362,50 950
Majetkový
na rad
list č.
030363

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S061/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
252
54, 008 01
300,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S062/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
275
54, 008 01
500,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030361
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030362
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 79/2017

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
18
papier Listinná EUR 362,50 950
Majetkový
na rad
list č.
030367

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
19
papier Listinná EUR 362,50 950
Majetkový
na rad
list č.
030366

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S066/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
275
54, 008 01
500,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S065/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
275
54, 008 01
500,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030363
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030367
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030366
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 79/2017

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
20
papier Listinná EUR 362,50 670
Majetkový
na rad
list č.
030360

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
21
papier Listinná EUR 362,50 1000
Majetkový
na rad
list č.
030359

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S059/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
194
54, 008 01
300,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S058/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
290
54, 008 01
000,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030360
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030359
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 79/2017

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
22
papier Listinná EUR 362,50 1000
Majetkový
na rad
list č.
030357

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
23
papier Listinná EUR 362,50 1000
Majetkový
na rad
list č.
030358

Skladiskový
záložný list

Cenný

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S056/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
290
54, 008 01
000,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S057/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
290
54, 008 01
000,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská

pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030357
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030358
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 79/2017
záložný list
Cenný
- I.
24
papier Listinná EUR 362,50 1020
Majetkový
na rad
list č.
030372

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
25
papier Listinná EUR 362,50 1000
Majetkový
na rad
list č.
030374

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
26
papier Listinná EUR 362,50 870
Majetkový
na rad
list č.
030375

Konkurzy a reštrukturalizácie

repka

Deň vydania: 25.04.2017

VENAS,
Sekčovská
a.s., na
295
0095/S071/2015 54, 008 01
adrese
800,00
Prešov, IČO:
Skladná 6,
36 206 270 /
076 31
0095
Streda nad
Bodrogom

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S073/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
290
54, 008 01
000,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S074/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
252
54, 008 01
300,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030372
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030374
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 79/2017

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
27
papier Listinná EUR 362,50 1500
Majetkový
na rad
list č.
030378

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
28
papier Listinná EUR 362,50 1500
Majetkový
na rad
list č.
030379

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S076/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
435
54, 008 01
000,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

repka

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S077/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
435
54, 008 01
000,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030375
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030378
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva

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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Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
29
papier Listinná EUR 155,00 1250
Majetkový
na rad
list č.
030377

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
30
papier Listinná EUR 130,00 1115
Majetkový
na rad
list č.
030376

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

jačmeň
slad.

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S076/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
181
54, 008 01
250,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

jačmeň
kŕmny

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S075/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
105
54, 008 01
925,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030379
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030377
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030376
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
31
papier Listinná EUR 150,00 900
Majetkový
na rad
list č.
030355

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
32
papier Listinná EUR 150,00 900
Majetkový
na rad
list č.
030356

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

kŕmna
kukurica

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S054/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
108
54, 008 01
000,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

kŕmna
kukurica

verejný
sklad
skladovateľa
VENAS,
a.s., na
0095/S055/2015
adrese
Skladná 6,
076 31
Streda nad
Bodrogom

VENAS, a.s,
so sídlom
Sekčovská
108
54, 008 01
000,00
Prešov, IČO:
36 206 270 /
0095

a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutýúpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030355
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030356
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
33
papier Listinná EUR 112,50 1000
Majetkový
na rad
list č.
029999

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
34
papier Listinná EUR 112,50 1000
Majetkový
na rad
list č.
029998

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

kukurica
kŕmna

verejný
sklad
skladovateľa
MANGINI
s.r.o., na
11/2015
adrese
Michalovská
1, 073 01
Sobrance

MANGINI
s.r.o., so
sídlom
Michalovská 90
1, 073 01
000,00
Sobrance,
IČO: 36 191
141 / 0069

kukurica
kŕmna

verejný
sklad
skladovateľa
MANGINI
s.r.o., na
10/2015
adrese
Michalovská
1, 073 01
Sobrance

MANGINI
s.r.o., so
sídlom
Michalovská 90
1, 073 01
000,00
Sobrance,
IČO: 36 191
141 / 0069

kukurica

verejný
sklad
skladovateľa
MANGINI

MANGINI
s.r.o., so
sídlom
Michalovská 90

por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
029999
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
029998
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 25.04.2017

MANGINI
s.r.o., na
09/2015
adrese
Michalovská
1, 073 01
Sobrance

Michalovská 90
1, 073 01
000,00
Sobrance,
IČO: 36 191
141 / 0069

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
36
papier Listinná EUR 150,00 1500
Majetkový
na rad
list č.
030728

verejný
sklad
skladovateľa
MANGINI
pšenica
s.r.o., na
27/2015
obyčajná
adrese
Michalovská
1, 073 01
Sobrance

MANGINI
s.r.o., so
sídlom
Michalovská 180
1, 073 01
000,00
Sobrance,
IČO: 36 191
141 / 0069

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
37
papier Listinná EUR 150,00 1000
Majetkový
na rad
list č.
030017

verejný
sklad
skladovateľa
MANGINI
s.r.o., na
26/2015
adrese
Michalovská
1, 073 01
Sobrance

MANGINI
s.r.o., so
sídlom
Michalovská 120
1, 073 01
000,00
Sobrance,
IČO: 36 191
141 / 0069

35

Cenný
- I.
papier Listinná EUR 112,50 1000
Majetkový
na rad
list č.
029997

Konkurzy a reštrukturalizácie
kukurica
kŕmna

kukurica
kŕmna

poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
029997
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030728
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
38
papier Listinná EUR 150,00 1000
Majetkový
na rad
list č.
030015

Skladiskový
záložný list
Cenný
- I.
39
papier Listinná EUR 150,00 1000
Majetkový
na rad
list č.
030014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

kukurica
kŕmna

verejný
sklad
skladovateľa
MANGINI
s.r.o., na
25/2015
adrese
Michalovská
1, 073 01
Sobrance

MANGINI
s.r.o., so
sídlom
Michalovská 120
1, 073 01
000,00
Sobrance,
IČO: 36 191
141 / 0069

kukurica
kŕmna

verejný
sklad
skladovateľa
MANGINI
s.r.o., na
24/2015
adrese
Michalovská
1, 073 01
Sobrance

MANGINI
s.r.o., so
sídlom
Michalovská 120
1, 073 01
000,00
Sobrance,
IČO: 36 191
141 / 0069

Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030017
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030015
Zabezpečený
veriteľ: Tatra banka,
a.s., so sídlom
Hodžovo námestie
3, 811 06
Bratislava, IČO: 00
686 930
Zápis v zozname
pohľadávok pod
por. č.: 51
Výška
zabezpečenej
pohľadávky: 8 938
837,29 EUR
Opis zabezpečenej
pohľadávky: Úver
poskytnutý úpadcovi
Provit SK s.r.o. na
základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
900.1080 zo dňa
27.07.2010 v znení
dodatkov č. 1 - 9
Opis
zabezpečovacieho
práva: Záložné
právo, ktoré vzniklo
zabezpečenému
veriteľovi na
základe
vlastníckeho práva

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 25.04.2017
vlastníckeho práva
k Skladiskovému
záložného listu - II.
Záložný list č.
030014

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K009077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Grman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 15, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Radovan Grman, nar. 09.06.1983, bytom Furdekova 15, 851 04 Bratislava št.
občan SR, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 07.06.2017 o 10:00 hod, v kancelárii správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a
stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR), 5.
Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poznámka: V prípade, že avizuje svoju účasť na schôdzi veriteľov počet veriteľov, ktorý kapacitne prekračuje
možnosti sídla správcu, oznámim zverejnením v Obchodnom vestníku zmenu miesta konania prvej schôdze
veriteľov.
Mgr. Milena Nosková, správca

K009078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 724 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Gregáňová
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2015 S1739
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, S 1739
správca úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101419/B v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
uplatnených prihláškami doručenými po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
úpadcu, t. j. po 14.12.2015 nasledovných veriteľov:
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 25.04.2017

813 66 Bratislava
IČO: 00 215 759

Prihlásená suma
č. p

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady uplatnenia

Celková suma

1

1.254,00€

0€

0€

0€

0€

1.254,00 €

2

1.254,00€

0€

0€

0€

0€

1.254,00 €

Prihláška pohľadávky s por. č. 3 doručená dňa 19.04.2017 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
20.04.2017 pod č. 348 - 349.

V Bratislave, dňa 20.04.2017

Mgr. Zuzana Gregáňová
Správca S 1739
Správca úpadcu

K009079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS SLOVMONT LEVICE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karadžičova 8/A / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 537 047
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2013 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2013
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie výťažku zo speňaženia súpisových zložiek majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Exportno-importná banka Slovenskej republiky, so sídlom Grösslingova 1, 813 50
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečeného veriteľa Exportno-importná banka Slovenskej republiky, so sídlom Grösslingova 1, 813 50
Bratislava, IČO: 35722959.
Zabezpečená pohľadávka evidovaná v konečnom zozname pohľadávok pod č.: 134-136
ZOZNAM MAJETKU - POHĽADÁVKY

ČÍSLO
SÚP.
ZLOŽKY

OZNAČENIE DLŽNÍKA

VÝŠKA
POHĽADÁVKY

SÚPISOVÁ PRÁVNY
HODNOTA POHĽADÁVKY

DÔVOD ČÍSLO
FAKTÚRY

VÝŤAŽOK

SUMA

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

Chemoprojekt, a.s., IČO: 452
73 383,
so
sídlom
Třebohostická 14, 100 31 1 075,00 €
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR

IČO: 452
sídlom
58 618,00 €
100 31

Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so

IČO: 452
sídlom
9 782,50 €
100 31

IČO: 452
sídlom
100 31 179 381,33 €

IČO: 452
sídlom
7 252,00 €
100 31
IČO: 452
sídlom
251 490,64 €
100 31
IČO: 452
sídlom
97 178,70 €
100 31
IČO: 452
sídlom
12 216,00 €
100 31
IČO: 452
sídlom
86 636,00 €
100 31
IČO: 452
sídlom
244 482,82 €
100 31
IČO: 452
sídlom
669 423,71 €
100 31
IČO: 452
sídlom
367 656,54 €
100 31
IČO: 452
sídlom
143 751,15 €
100 31
IČO: 452
sídlom
1 367,68 €
100 31
IČO: 452
sídlom

1 373,25 €

DEŇ
PRIRADENIA

Zmluva
o
dielo
1 075,00 € 1A0010-CS-1399-093-00 zo dňa 2009011
4.4.2008

13,03 € 2.4.2014

Zmluva
o
dielo
58 618,00 € 1A0010-CS-1399-093-00 zo dňa 2009050
4.4.2008

710,62
2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
179 381,33
1A0010-CS-1399-093-00 zo dňa 2009052
€
4.4.2008

2
174,61 2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
9 782,50 € 1A0010-CS-1399-093-00 zo dňa 2009057
4.4.2008

118,59
2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
7 252,00 € 1A0010-CS-1399-093-00 zo dňa 2009058
4.4.2008

87,91 € 2.4.2014

Zmluva
o
dielo
251 490,64
1A0010-CS-1399-093-00 zo dňa 2009059
€
4.4.2008

3
048,78 2.4.2014
€

obj. č. 1A0010-PO-1700-147-0
2009064
zo dňa 6.1.2009

1
178,08 2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
12 216,00 € 1A0010-CS-1399-093-00 zo dňa 2009080
4.4.2008

148,09
2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
86 636,00 € 1A0010-CS-1399-093-00 zo dňa 2009088
4.4.2008

1
050,27 2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
244 482,82
1A0010-CS-2290-107-0 zo dňa 2009099
€
25.6.2008

2
963,82 2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
669 423,71
1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009101
€
4.4.2008

8
115,31 2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
367 656,54
1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009105
€
4.4.2008

4
457,04 2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
143 751,15
1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009107
€
4.4.2008

1
742,67 2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
1 367,68 € 1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009109
4.4.2008

16,58 € 2.4.2014

97 178,70 €

Zmluva
o
dielo
1 373,25 € 1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009110

16,65 € 2.4.2014
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059
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061
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73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR
Chemoprojekt, a.s.,
73 383,
so
Třebohostická 14,
Praha, ČR

sídlom
1 373,25 €
100 31
IČO: 452
sídlom
24 494,00 €
100 31
IČO: 452
sídlom
16 461,00 €
100 31
IČO: 452
sídlom
81 480,50 €
100 31
IČO: 452
sídlom
3 583,38 €
100 31
IČO: 452
sídlom
13 755,40 €
100 31
IČO: 452
sídlom
23 227,47 €
100 31
IČO: 452
sídlom
8 728,00 €
100 31
IČO: 452
sídlom
6 276,37 €
100 31
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1 373,25 € 1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009110
4.4.2008

16,65 € 2.4.2014

Zmluva
o
dielo
24 494,00 € 1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009114
4.4.2008

296,94
2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
16 461,00 € 1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009115
4.4.2008

199,55
2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
81 480,50 € 1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009116
4.4.2008

987,77
2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
3 583,38 € 1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009117
4.4.2008

43,44 € 2.4.2014

Zmluva
o
dielo
13 755,40 € 1A0010-CS-1399-093-0 zo dňa 2009120
4.4.2008

166,75
2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
23 227,47 € 1A0010-CS-2290-107-0 zo dňa 2009123
25.6.2008

281,58
2.4.2014
€

Zmluva
o
dielo
8 728,00 € 1A0010-CS-1399-093-00 zo dňa 2009131
4.4.2008

105,81
2.4.2014
€

obj. č. 1AO170-PO-1391-54-00
2008179
zo dňa 24.11.2008

76,09 € 2.4.2014

6 276,37 €

K009080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAT Engineering a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 090 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/71/2016_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/71/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov - zmena termínu schôdze
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu BAT Engineering a.s., Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090 215,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 26.05.2017 o 10:00 hod, v kancelárii správcu: Zámocká 14,
811 01 Bratislava, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave
konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR), 5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. Poznámka: V
prípade, že avizuje svoju účasť na schôdzi veriteľov počet veriteľov, ktorý kapacitne prekračuje možnosti sídla
správcu, oznámim zverejnením v Obchodnom vestníku zmenu miesta konania prvej schôdze veriteľov.
Mgr. Milena Nosková, správca
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K009081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Bečvářová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 277, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Renáta Bečvářová, nar. 15.07.1965, bytom Malé Leváre 277, 908 74 Malé
Leváre, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6. júla 2015 (OV 132/2015 zo dňa 13. júla
2015) týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
nasledovne:
27. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2017 v sume 354,98 €, súpisová hodnota 354,98 €
28. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac február 2017 v sume 391,65 €, súpisová hodnota 391,65 €
29. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac marec 2017 v sume 416,44 €, súpisová hodnota 416,44 €
JUDr. Michal Mišík, správca

K009082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Popovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Štefan Popovič, nar. 06.09.1979, bytom Furdekova 21, 851 04 Bratislava,
št. občan SR týmto 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 oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 18.4.2017 od veriteľa Slovenský metrologický inšpektorát, so sídlom Geologická 1, 821 06 Bratislava, IČO:
30814502, a to: samostatná prihláška pohľadávky s poradovým č. 1, v celkovej sume 270,66 €, nezabezpečená,
ktorá bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok dňa 19.4.2017 pod poradovým číslom 9.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K009083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom
25.04.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Dareq s.r.o. vyhlasuje dňom 25.04.2017 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu tretie
kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov, ktorý bol ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
č. OV 194/2016 pod značkou záznamu K023130 dňa 10.10.2016 pod súpisovými položkami majetku por. č. 1 až
por. č. 4 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise
všeobecnej podstaty, a to:
i.

Súpisová zložka majetku por. č. 1: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5
DCI; EČV: KN 447CY; VIN: VF1FDCUL635340055; Druh karosérie: BA skriňová; Farba: biela; Rok výroby:
neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad
Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené z evidencie OR PZ v
Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii
vozidla); Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur (ďalej len
„Vozidlo I“);
ii. Súpisová zložka majetku por. č. 2: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5
DCI; EČV: KN 203CZ; VIN: VF1FDCUL635340054; Druh karosérie: BA skriňová; Farba: biela; Rok výroby:
neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad
Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené z evidencie OR PZ v
Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii
vozidla); Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur (ďalej len
„Vozidlo II“);
iii. Súpisová zložka majetku por. č. 3: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5
DCI; EČV: KN 451DB; VIN: VF1FDC1L637328203; Druh karosérie: BB skriňová dodávková; Farba: biela;
Rok výroby: neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia:
Centrálny sklad Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené
z evidencie OR PZ v Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom
a osvedčenie o evidencii vozidla); Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 3.000,- Eur (ďalej len „Vozidlo III“);
iv. Súpisová zložka majetku por. č. 4: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER
FD/FDCI/MASTER; EČV: KN 518DC; VIN: VF1FDC1L637333032; Druh karosérie: BB skriňová furgon;
Farba: biela; Rok výroby: 2007; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta
umiestnenia: Centrálny sklad Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur (ďalej len „Vozidlo IV“);
(ďalej spolu Vozidlá I až Vozidlá aj ako „Predmety speňaženia“).
Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod písm. (i) až písm. (iv) je samostatným predmetom speňaženia,
ktorý sa bude speňažovať samostatne.
Dňa 04.01.2017 veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetov
speňaženia za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
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Správca speňaží Predmety speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 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 „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmety speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmety speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu a na
internetovom portáli www.autovia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za
konkrétny z Predmetov speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 05.05.2017, v nasledovnej výške:
a.
b.
c.
d.

500- Eur za Vozidlo I;
500,- Eur za Vozidlo II;
500,- Eur za Vozidlo III;
500,- Eur za Vozidlo IV.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie
správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmety speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov
speňaženia samostatne, za predpokladu, ak budú splnené podmienky uvedené nižšie.
Pre tretie kolo ponukového konania sa pri každom jednom Predmete speňaženia vyžaduje predloženie kúpnej ceny
záujemcom vo výške predstavujúcej minimálne 50 % súpisovej hodnoty Predmetov speňaženia, t.j. pri Vozidle
I sumy minimálne vo výške 1.500,- Eur, pri Vozidle II sumy minimálne vo výške 1.500,- Eur, pri Vozidle III sumy
minimálnej vo výške 1.500,- Eur a pri Vozidle IV sumy minimálne vo výške 1.500,- Eur.
Za predpokladu splnenia vyššie uvedenej podmienky minimálnej výšky ponúknutej kúpnej ceny za každý jeden
z Predmetov speňaženia, je správca povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto
predložiť príslušnému orgánu na schválenie. V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu
sumu, je správca povinný ponuku záujemcu odmietnuť. Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sumu, je správca povinný ponuku záujemcu odmietnuť. Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť
aj neprimerane nízke ponuky.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmety speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000
6671, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia, ku
ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, správca predloží veriteľskému výboru ako
príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu
do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená
v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten predmet speňaženia, ktorý
mal byť predaný na základe tejto kúpnej zmluvy.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmety

speňaženia

nezaťažené

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetov speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 05.05.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – DAREQ s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K009084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 42, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
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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Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2015S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť
V obchodnom vestníku OV 244/2016, K 028877 zo dňa 16.12.2016 správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov po speňažení majetku zapísaného do súpisovej zložky majetku, ktoré boli speňažené
dodatočne po schválení končeného rozvrhu zástupcom veriteľov. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na podanie námietok
poradia pohľadávky proti podstate, počas ktorej nikto z aktívne legitimovaných osôb námietky nepodal, správca
vypracoval konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty do ktorej bol započítaný i výťažok zo speňaženia
súpisovej zložky č. 22. Všetok majetok bol speňažený v plnej výške jeho súpisových hodnôt a celkovo predstavuje
speňažená suma majetku všeobecnej podstaty sumu 23 030,94 Eur. Žiaden z veriteľov neprihlásil svoju pohľadávku
so zabezpečovacím právom. Žiadna z pohľadávok nebola zo žiadneho dôvodu, predpokladaného v zákone,
popretá.
Rozvrhová časť
Speňažená suma, tvoriaca výťažok zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu 23 030,94 Eur. Správca neuschoval
žiadnu časť výťažku, nakoľko žiadne sporné pohľadávky v konaní zistené nie sú. V konaní neprebiehajú žiadne
spory a súdne konania o majetku dlžníka. Z výťažku všeobecnej podstaty 23 030,94 Eur, po odpočítaní sumy
pohľadávok proti podstate 2 496,89 Eur, ktoré správca priradil k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty č.
1 až č. 22, je na rozdelenie medzi prihlásených a zistených veriteľov s uznanými pohľadávkami určená suma
20 534,05 Eur, ktorá v celosti pripadá podľa tohto návrhu veriteľovi :
CASH COLLECTORS SK s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO 44 703 015
u ktorého, ako jediného veriteľa bola zistená pohľadávka v poradí iné pohľadávky. Druhý veriteľ, ktorý do konkurzu
prihlásil pohľadávku, je spriaznenou osobou úpadcu, u ktorej bola zistená pohľadávka podľa jej prihlásenia ako
podriadená a teda môže byť podľa § 95 ods. 3 ZKR uspokojená až po uspokojení pohľadávky veriteľa CASH
COLLECTORS SK s.r.o., IČO 44 703 015. Podmienená pohľadávka nebola do konkurzu prihlásená žiadna.
Správca žiadne čiastkové rozvrhy nevypracoval, nakoľko na to nemal žiaden zákonný dôvod, keď zákonné
podmienky pre vypracovanie návrhu konečného rozvrhu výťažku nastali ihneď po speňažení zisteného majetku
úpadcu. Správca určil zástupcovi veriteľov, aby schválil rozvrh zo všeobecnej podstaty v lehote určenej v ustanovení
§ 101 ods. 1 ZKR 20 dní.

K009085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BTG HOLDING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 759 089
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2017 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, ako reštrukturalizačný
správca dlžníka BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné v pracovných dňoch nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, v čase od 09:00 hod. - do
12:00 hod. a od 13:00 hod. - do 16:00. Termín na nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť na tel. čísle: 0901
919 180.

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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V Bratislave, dňa 20.04.2017
JUDr. Vojtech Agner
reštrukturalizačný správca

K009086
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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 § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem nasledovné vylúčenie súpisovej zložky majetku:
- vylúčenie súpisovej zložky majetku č. 9. zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 3.6.2015 (č. OV 104/2015)
v súpise oddelenej podstaty: druh – peňažná pohľadávka, opis – uplatnený nárok na nemajetkovú ujmu voči
spoločnosti AUTO MARKET, a.s. (od 1.1.2017 s.r.o. z dôvodu zmeny právnej formy), so sídlom Košičká 3623, 010
01 Žilina, IČO: 36 371 629, súpisová hodnota: 120.345,56 Eur
- vylúčenie súpisovej zložky majetku č. 10. zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 3.6.2015 (č. OV 104/2015)
v súpise oddelenej podstaty: druh – peňažná pohľadávka, opis – uplatnený nárok na nemajetkovú ujmu voči
spoločnosti AUTO MARKET, a.s. (od 1.1.2017 s.r.o. z dôvodu zmeny právnej formy), so sídlom Košičká 3623, 010
01 Žilina, IČO: 36 371 629, súpisová hodnota: 1.853.800,- Eur
Deň vylúčenia:

9. september 2015

Dôvod vylúčenia:
Správca dňa 9. septembra 2015 uzatvoril na základe záväzného pokynu príslušného orgánu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, IČO: 649 48 242,
podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 Dohodu o urovnaní v zmysle § 585 a nasl.
Občianskeho zákonníka so spoločnosťou AUTO MARKET, a.s. (od 1.1.2017 s.r.o. z dôvodu zmeny právnej formy),
so sídlom Košičká 3623, 010 01 Žilina, IČO: 36 371 629, v zmysle ktorej došlo k zániku vyššie špecifikovaných
peňažných pohľadávok, tvoriacich súpisovú zložku oddelenej podstaty č. 9 a č. 10, ako aj iných práv a povinností
spojených so zapísanými pohľadávkami, vrátene ich príslušenstva, a to v celom rozsahu.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K009087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Budaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Glanec 591/7, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Guťan
Sídlo správcu:
Vavilovova 2 2, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2015 S1174
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I
2K/42/2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci úpadcu: Marek Budaj, nar.07.06.1982, trvale bytom: Glanec 591/7, 900 82 Blatné vedenej na
Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 2K/42/2015, zvoláva: JUDr. Milan Guťan, správca S1174 prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii č. 30, I. poschodie na adrese: Hánnova 10, Bratislava – Petržalka dňa:
11.05.2017 o 14.00 hod. s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Správa správcu o doterajšej činnosti
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver

Pri prezencii predloží FO platný občiansky preukaz, zástupca PO predloží výpis z obchodného registra nie starší
ako 1 mesiac, splnomocnenec FO, resp. PO predloží úradne overené splnomocnenie na zastupovanie.

Prezencia sa uskutoční od 14.00 hod. do 14.15 hod.

JUDr. Milan Guťan, správca

K009088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kittlerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/12/2017 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/12/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zlatica Kittlerová, nar. 05.07.1972, bytom Dopravná
3121/4, 831 06 Bratislava - Rača, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/12/2017,
týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo
účtu je: SK67 1100 0000 0029 3319 1901 vedený v Tatra banke, a.s.
V
zmysle
ust.
§
32
ods.
7
a) bolo podané na predpísanom tlačive a

ZKR

popretie

pohľadávky

veriteľom

je

účinné,
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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; 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.
Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K009089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BTG HOLDING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 759 089
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2017 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/2/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako reštrukturalizačný správca dlžníka BTG
HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089 (ďalej len „dlžník“),
oznamujem nasledovné:
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as a restructuring trustee
of the debtor BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089 (hereinafter
only “the Debtor“), I notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol Okresný súd
Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 6R/2/2017, uznesením 6R/2/2017-58 zo dňa 08.03.2017 o začatí
reštrukturalizačného konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 51/2017
dňa 14.03.2017, pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 15.03.2017.
In the case of the petitioner – Debtor on the proposal for permit of restructuring of the Debtor, the District Court
Bratislava I in the proceedings held under file no 6R/2/2017, by the resolution of 8th March 2017, decided on the
initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak
Republic no. 51/2017 on 14th March 2017, so the restructuring proceedings are considered to be commenced on
15th March 2017.
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 07.04.2017 povolil reštrukturalizáciu dlžníka. Uznesenie o povolení
reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 73/2017 dňa 13.04.2017, pričom reštrukturalizácia
dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 14.04.2017. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia dlžníka.
The District Court Bratislava I by the resolution of 07th April 2017 has permitted the restructuring process of the
Debtor. The aforementioned resolution was published in the Commercial Bulletin no. 73/2017 on 13th April 2017,
while the restructuring of the Debtor is considered to be permitted from the 14th April 2017. The restructuring
process of the Debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adrese: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) are the creditors of the Debtor required to lodge their claims against the Debtor in one original within the
deadline of 30 days from the permission of restructuring process to the trustee (address): JUDr. Vojtech Agner, so
sídlom kancelárie: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k
dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom odkaze:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo s
rozdelením na istinu a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňuje svoje pohľadávky aj veriteľ pohľadávky, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Taktiež veriteľ
zabezpečenej pohľadávky v samostatnej prihláške uvedie druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečenia spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application must always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor and
the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of the claim
divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation; the application
must be dated and signed by the creditor. The creditor of the claim whose creation depends on fulfillment of a
certain condition registers his claim likewise, while the condition on which the claim is dependent, must be stated in
the application. Similarly, the creditor of the secured claim must state the type, order and legal cause of the creation
of a security along with stating the property by which it is secured and the amount up to which it is secured in the
separate application. The claim is being applied in the EUR. Documents proving the data stated in the application
must be enclosed to the application. The creditor who is an accounting entity must state in the application whether
the claim is recorded in its accounts.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný v
prihláške uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
If a creditor does not have a residence, a registered office or a branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state a representative that has residence or registered office in the territory of the Slovak
Republic for service of documents in the application.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
Any applications that do not meet the statutory requirements, are not signed or dated or that are not delivered to
trustee within the deadline shall not be taken into account. Unregistered security right shall expire after the deadline
for lodging claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only by replacing of the original application by a new application to the
trustee and only within the deadline for lodging claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených zásad,
považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t. j. do
15.03.2017.
According to the BRA among claims that should be lodged in a restructuring process by an application under the
abovementioned principles belong all monetary claims against the Debtor that has arisen by the date of initiation of
restructuring proceedings, i.e. by the date 15st March 2017.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
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V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
According to the section 120 subsection 1 of the BRA, unless this Act provides otherwise, only creditors that
registered their claims by the way provided by the BRA have the right to exercise their rights during the restructuring
proceedings. If these claims in restructuring process are not applied properly and on time by lodging the application,
proceedings. If these claims in restructuring process are not applied properly and on time by lodging the application,
the right to enforce these claims against the Debtor expires in case of confirmation of the restructuring plan by the
court.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí
riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj
riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
According to the section 155 of the BRA, the right of creditors who hadn’t lodged their claims properly and on time to
enforce their claims against the Debtor expires, as well as the security rights relating to the property of the Debtor
that hadn’t been registered properly and on time by publishing the esolution on confirmation of the plan in the
Commercial Bulletin; the same principle is applied to the contingent claims which should have been applied by
lodging an application.
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.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Bratislave, dňa 20.04.2017
In Bratislava, on 20th April 2017
JUDr. Vojtech Agner, reštrukturalizačný správca
JUDr. Vojtech Agner, restructuring trustee

K009090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Cintula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 7, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/32/2016 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení prvého kola verejného ponukového konania
JUDr. Michaela Voleková, správca, so sídlom: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, správca úpadcu: Anton Cintula, nar.:
30.05.1954, trvale bytom: Tallerova 7, 811 02 Bratislava, spisová značka 6K/32/2016 (ďalej len „úpadca“) oznamuje
výsledky prvého kola verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu, ktoré bolo vyhlásené vo vydaní
Obchodného vestníka č. 66/2017 zo dňa 04.04.2017 (ďalej len „1. kolo verejného ponukového konania“).
Ponuky do 1. kola verejného ponukového konania bolo možné v súlade so zverejnenými podmienkami podávať do
20.04.2017 do 11:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Michaela Voleková dňa 20.04.2017 o 13:00 hod, v čase určenom na otváranie obálok s ponukami doručenými
do 1. kola verejného ponukového konania skonštatovala, že nakoľko nebola v určenej lehote na podávanie ponúk
doručená ani jedna ponuka, 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu v konkurze vedenom
pod sp. zn. 6K/32/2016 bolo je neúspešné.
JUDr. Michaela Voleková, správca

K009091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 1/2017 v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Dareq s.r.o.

sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B
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Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Prešovský kraj, nachádzajúca sa na adrese
Slánska 20A, 080 06 Prešov

Dátum dražby:

26.05.2017 (piatok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod

Čas otvorenia pre účastníkov:

09:30 hod

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

09:50 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Označenie dražby:
Prvé kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/50 o výmere 1 398 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 433 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/12;
2. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/92 o výmere 849 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 435 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/11;
3. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/111 o výmere 1 424 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 436 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/30;
4. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/97 o výmere 473 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 437 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/13;
5. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/99 o výmere 374 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 438 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 4/14;
6. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/128 o výmere 2 214 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/128 o výmere 2 214 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 487 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 44/2400;
7. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 270/22 o výmere 4 136 m2, druh pozemku: Trvalé trávne
porasty, zapísaný na LV č. 854 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ
SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 7 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Obec Veľký Slavkov sa nachádza medzi mestom Poprad a Starým (aj Dolným) Smokovcom. Vzdialenosť
od Popradu je asi 6 km, do Starého Smokovca asi 8 km. Obec je výrazne zameraná na turistický ruch,
celoslovenského, nadregionálneho i medzinárodného významu. Jedna lokalita, pozemok parc. č. 270/22,
hoci je na okraji obce, je v tesnej blízkosti jej centra, vo vzdialenosti asi 600- 700 m. Dopravné napojenie na
cestnú regionálnu aj celoslovenskú sieť (D1) je veľmi dobré a dostupné. Podobne je dostupné aj letisko
Poprad, vzdialené asi 5 km od centra obce. Ostatné ohodnocované pozemky sú v druhej lokalite nazývanej
„Pod Lesom“. Táto lokalita je už výrazne orientovaná ako rekreačná tatranská osada, so zástavbou
rekreačných chát a objektov. Od Dolného Smokovca je vzdialená cca 1,5 km. Leží na hranici chráneného
územia TANAP. Obe lokality patria medzi vyhľadávané rekreačné centrá, s výbornou polohou,
vybavenosťou a dostupnosťou.
2. Pozemky sú situované v zastavanom území obce Veľký Slavkov. Pozemky väčšinou predstavujú
nespevnené prašné komunikácie (nedokončené spevnené komunikácie), v niektorých sú, pod povrchom
terénu, uložené inžinierske siete. K predmetným vonkajším úpravám nebola zistená a získaná projektová
dokumentácia (okrem územnoplánovacej).
3. Pozemok parc. č. 270/22 v blízkosti centra obce Veľký Slavkov je v LV evidovaný ako trvalé trávnaté
porasty. Schváleným územným plánom je určený na vyššie využitie, ako obslužná, miestna komunikácia.
Pozemok evidovaný v liste vlastníctva č. 854, parcela č. 270/22, ako trvalé trávnaté porasty, má výmeru
4 136 m2. Spoluvlastnícky podiel Úpadcu je jedna polovica (1/2). Pozemok sa nachádza na okraji obce, no
neďaleko jej centra. Podľa územnoplánovacej dokumentácie, pozemok predstavuje miestnu obslužnú
komunikáciu v obytnom súbore rodinných domov, z ktorej sú dopravne napojené jednotlivé pozemky,
určené na výstavbu (RD). Výstavba miestnej komunikácie na p. č. 270/22, KN C, bola povolená stavebným
povolením č. j. 2/2013, vydané Obcou V. Slavkov, dňa 21.02.2013. Právoplatnosť nadobudlo dňa
25.03.2013. Vonkajšia úprava (miestna komunikácia) nebola odovzdaná do užívania. K dátumu
ohodnotenia je miestna komunikácia nedokončená. Predstavuje poľnú, nespevnenú, zatrávnenú cestu,
miestami upravenú násypom štrku. Pozemok má tvar písmena U. Je rovinatý. Z plánovaných 14 RD, ktoré
by mali byť obslužne napojené na miestnu komunikáciu, ležiacu na p. č. 270/22, sú rozostavané asi 3.
V danom území je na rozvod el. energie a zásobovania pitnou vodou, napojený iba rozostavaný objekt RD,
na p. č. 270/24, čo bolo zrealizované z iniciatívy stavebníka predmetného RD a netýka sa to možnosti
prípravy napojenia ostatnej časti ohodnocovaného pozemku na IS. Dostupnosť infraštruktúry (IS) pozemku
ako celku, je vo vzdialenosti cca 200 – 300 m, z existujúcej súvislej zástavby RD v centrálnej časti obce
(vodovod, el. energia, rozvod zemného plynu). Pozemok je z hľadiska sklonu rovinatý. Susedí so zastávkou
TEŽ (tatranská železnica). Do centra obce je vzdialenosť asi 700 – 800 m. Kde je možnosť napojenia na
cestnú sieť, do mesta Poprad, s možnosťou napojenia na diaľničný úsek D1 asi 5 k, eventuálne na št. cestu
537 („Tatranská magistrála“) cca 8 km. Vo vzdialenosti cca 6 km, je letisko Poprad.
4. Ostatné ohodnocované pozemky, v druhej lokalite nazývanej „Pod Lesom“, sú evidované ako ostatné
plochy. Pozemky v oboch prípadoch sú určené na výstavbu komunikácií, s právoplatnými stavebnými
povoleniami. K dátumu ohodnotenia, komunikácie (ani vonkajšie úpravy) nie sú odovzdané do užívania.
Väčšina z nich je s prašnou povrchovou úpravou, bez jasného rozlíšenia hraníc pozemkov v teréne.
Ohodnocované pozemky predstavujú skupinu pozemkov, evidovaných v KN C, k.ú. Veľký Slavkov: v LV č.
433, parcela č. 699/50, ako ostatné plochy, výmera 1 398 m2, podiel Úpadcu 1/12; v LV č. 435, parcela č.
699/92, ako ostatné plochy, výmera 849 m2, podiel Úpadcu 1/11; v LV č. 437 parcela č. 699/97, ako ostatné
plochy, výmera 473 m2, podiel Úpadcu 1/13; v LV č. 438, parcela č. 699/99, ako ostatné plochy, výmera
374 m2, podiel Úpadcu 4/14; v LV č. 436, parcela č. 699/111, ako ostatné plochy, výmera 1 424 m2, podiel
Úpadcu 1/30; v LV č. 487, parcela č. 699/128, ako ostatné plochy, výmera 2214 m2, podiel Úpadcu
44/2400. Všetky uvedené pozemky sú zaťažené „Ťarchami“, ktoré sú vyznačené v listoch vlastníctva.
Pozemky sa nachádzajú v areáli rekreačnej osady „Pod Lesom – Veľký Slavkov“. Rekreačná osada je
vzdialená od Dolného Smokovca cca 1,5 km. Osada je súčasťou podtatranských rekreačných osád
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vzdialená od Dolného Smokovca cca 1,5 km. Osada je súčasťou podtatranských rekreačných osád
a zaraďuje sa k rekreačným strediskám celoslovenského a medzinárodného cestovného ruchu a významu.
Prakticky všetky ohodnocované parcely, sú súčasťou „Komunikácií v areáli...“, na ktoré bolo vydané
Stavebné povolenie, č.j. 56/2004/SP, dňa 16.03.2005, s vyznačenou právoplatnosťou 15.04.2005.
Komunikácie neboli odovzdané do užívania. Sú nedokončené. Predmetná výstavba v území, bola
konzultovaná na Obecnom úrade. Lokalita je územne, z hľadiska funkčného využitia územia, pojednaná
v časti ÚPD Horný Slavkov. V Stavebnom povolení bol termín dokončenia 04/2008. Zo strany staveného
úradu obce, nebola avizovaná prolongácia Stavebného povolenia, ani iné územnotechnické rozhodnutie.
5. Parcely č. 699/99 a 699/97, predstavujú úzke „líniové pozemky“, ktoré určitým spôsobom iba oddeľujú bloky
pozemkov, určených pre výstavbu RD a samostatne nie sú využiteľné na výstavbu. Časť, úsek p.č. 699/128
je pokrytý asfaltovým kobercom. Ostatné „komunikačné parcely“ sú s prašným nespevneným povrchom.
V susedstve pozemkov je hotel AUTIS, ktorý je napojený na rozhodujúce IS. Podľa vyjadrenia OÚ Veľký
Slavkov, všetky postavené, funkčné, rekreačné objekty, sú napojené na prípojky IS zásobujúce hotel
AUTIS.
6. Stav pozemkov – miestnym šetrením a obhliadkou nehnuteľností, bolo zistené, že pozemky sú v rovnakom
technickom stave ako v roku 2015. Pozemky neboli zastavané stavbami ani vonkajšími úpravami (napr.
spevnené plochy, atd.). V čase spracovania ZP sa ako riziko javia početné vecné bremená, vyznačené vo
všetkých, predmetných listoch vlastníctva.

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Predkupné právo k Predmetu dražby:
Podľa zápisu na príslušných listoch vlastníctva č. 433, č. 435, č. 436, č. 437, č. 438, č. 487 a č. 854 sú ďalšími
podielovými spoluvlastníkmi Predmetu dražby o veľkosti rôznych spoluvlastníckych podielov jednotlivé osoby
zapísané na predmetných listoch vlastníctva (ďalej spolu ako „Spoluvlastníci“). V zmysle ustanovenia § 140
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník majú Spoluvlastníci pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné
predkupné právo. 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 (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby
písomne ponúkol všetkým Spoluvlastníkom predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávneným
z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky
nevyužili svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je
predkupnými právami Spoluvlastníkov pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.

Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 433 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
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Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa
P-1217/14,;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp. zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 433 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
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Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 435 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor -Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/61222/2015/4267 zo dňa 13.1.2015 podľa P-11/15, Z-824/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp. zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 435 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
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Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva
č.9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 436 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa
P-1217/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor -Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4871798/2014/3919/Tom zo dňa
5.11.2014 podľa P-1847/14, Z-121/15;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 436 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13,
Z-5681/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13,
Z-5682/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13,
Z-5683/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/1 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 437 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/61222/2015/4267 zo dňa 13.1.2015 podľa P-11/15, Z-824/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 437 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13,
Z-5681/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13,
Z-5682/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13,
Z-5683/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
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Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 438 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 438 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13,
Z-5681/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13,
Z-5682/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13,
Z-5683/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 487 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
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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Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa
P-1217/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4871798/2014/3919/Tom zo dňa 5.11.2014 podľa P-1847/14, Z-188/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 487 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Fermik, s.r.o., Námestie sv. Egídia 36/83, 058 01 Poprad, IČO: 47 421 509 - Zmluva o postúpení pohľadávky č.
1/8184/2014 zo dňa 30.1.2014, Z-1097/14;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
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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vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Exekučný príkaz
na zriadenie exekučného záložného práva Ex 3056/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3616/15 - číslo zmeny 395/15;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz
na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2676/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3617/15 - číslo zmeny 396/15;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz
na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1466/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3618/15 - číslo zmeny 397/15;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz
na zriadenie exekučného záložného práva Ex 30/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3620/15 - číslo zmeny 398/15.

Na príslušnom liste vlastníctva č. 854 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 854 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700501/5/3468462/2012 zo dňa 23.11.2012 podľa P-2227/12, Z-5090/12, Z-201/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad, Štefánikova 6, 040 01 Košice, JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 6632/2013 zo dňa 2.6.2014 podľa P-1011/14, Z-2673/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.

Cena predmetu dražby zistená aktualizáciou znaleckého posudku č. 12/2015 zo dňa 30.08.2015
vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 25.03.2017, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
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vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 25.03.2017, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
135.000,- EUR (slovom: jednosto tridsať päťtisíc eur)

Najnižšie podanie:
135.000,- EUR (slovom: jednosto tridsať päť tisíc eur)

Minimálne prihodenie:
500,- EUR (slovom: päťsto eur)

Výška dražobnej zábezpeky:
20.000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 1100
0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012017), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad
v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 012017), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

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

87

Obchodný vestník 79/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu
6.640,- Eur;
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92
1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012017), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 15.05.2017 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom v obci Veľký
Slavkov.
Termín č. 2: 19.05.2017 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční sa uskutoční pred Obecným úradom v obci
Veľký Slavkov.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
bratislava@irkr.sk.

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

Poznámka:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR..
Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí
v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník
svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému
spoluvlastníkovi predmetu dražby.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
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a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby
alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj
tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Marušin, notár, so sídlom Notárskeho úradu Slovenská 69, 080 01 Prešov.

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu
(zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave, dňa 20.04.2017
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Za navrhovateľa a organizátora dražby:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K009092
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

Oprava nesprávnosti v súpise majetku všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Ondrejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976 miesto trvalého pobytu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, sp.zn. správcu sp. zn.: 4K/13/2015 S310 oznamuje opravu
údajov v súpise majetku všeobecnej podstaty a to :
súpisovej položky č. 12.
kde sa nahrádza pôvodný údaj : výmera v m2 : 3243 za správny údaj, ktorý má byť správne : výmera v m2 : 315

Správny text s opraveným údajom je nasledovný :
Číslo súpisovej zložky: 12
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Záhrady
Výmera v m2 : 315
Štát: Slovenská republika
Obec: Bratislava - m. č. LAMAČ
Katastrálne územie: Lamač
List vlastníctva číslo: 2049
Parcelné číslo: 3243
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Deň zaradenia/deň zápisu: 15.06.2015/15.06.2015
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35.000,00 Eur
JUDr. Karol Kovár
SKP úpadcu Juraj Ondrejčák

K009093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku opakovanej Dražby č. 04/2016
v zmysle ustanovenia § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)
Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 143
Zastúpený:

Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

Licitátor:

Mgr. Karina Šándorová na základe poverenia zo dňa 20.01.2017

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Dareq s.r.o.

sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177
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Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Košický kraj, nachádzajúca sa na adrese Hlavná
25, 040 01 Košice
Dátum dražby:

13.04.2017 (štvrtok)

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod

Označenie dražby:
Tretie kolo dražby.
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
2. Pozemok s parc. č. KN-C 5087 o výmere 1082 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
3. Stavba, druh stavby: 10 – Rodinný dom, druh chránenej nehnuteľnosti: 201 – Nehnuteľná kultúrna pamiatka
(národná kultúrna pamiatka) so súpisným č. 96, postavená na pozemku parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595
m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie:
Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres: Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom
Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 3 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Stavba a priľahlé pozemky sa nachádzajú v obci Turňa nad Bodvou. Obec je vzdialená od mesta Košice asi
35 km a legislatívne spadá do okresu Košice okolie. Nehnuteľnosti sú situované v centrálnej časti obce, na
nároží križovatky ulíc Župná cesta a Hlavná ulica..
2. Popis pozemkov – Pozemky sú situované v zastavanom území obce Turňa nad Bodvou, v jej centrálnej
časti. Obec je stredisková, v okrese Košice okolie, s počtom obyvateľom do 4000. Pozemok p. č. 5085 je
zastavaný budovou, s.č. 96, bývalý Župný dom, ako národná kultúrna pamiatka. Pozemok p.č. 5087 je
priľahlý pozemok, susediaci s p.č. 5085. Pozemok p.č. 5087 je nezastavaný. Pozemky sú v uličnej zástavbe
s prítomnosťou všetkých rozhodujúcich inžinierskych sietí (el. energia, voda, kanál, plyn). Pozemok je
rovinatý, s možnosťou napojenia na všetky rozhodujúce inžinierske siete.
3. Popis stavby - Stavba je bývalý župný dom, ako národná kultúrna pamiatka, vyhlásená 28.06.1963, podľa
Z-230/94, zo dňa 13.04.1994. Je klasicistickou dvojpodlažnou stavbou z roku 1820 v pôdoryse tvaru U.
Objekt je zachovaný sotva v rozsahu hrubej stavby, bez zastrešenia. Stavba bola postavená ako murovaná,
s hrúbkou obvodového muriva na hlavnom priečelí 900 mm, na bočnom 800 – 700 mm. Deliace konštrukcie
sú od 550 do 800 mm. Strop je iba nad časťou I. NP, klenutý pruskými klenbami. V bočnom trakte je strop
rovný alebo chýbajúci. Zaklenutá je aj väčšina dverných a okenných otvorov. Nad druhým podlažím nie je
žiadny strop, ani strešná rekonštrukcia. Objekt je bez akéhokoľvek technického vybavenia, elektroinštalácie,
sanita. Objekt je v havarijnom stave, voľne prístupný, bez akéhokoľvek zabezpečenia. Podzemné podlažie
je z dôvodu zanesenia sutinou, odpadkami a komunálnym odpadom neprístupné. Zo znakov na fasáde bol
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je z dôvodu zanesenia sutinou, odpadkami a komunálnym odpadom neprístupné. Zo znakov na fasáde bol
identifikovaný jeho predpokladaný plošný rozsah s odhadovanou svetlou výškou 2,80 m. Bývalý župný dom
je klasicistickou dvojpodlažnou stavbou z roku 1820 v pôdoryse tvaru U. Na hlavnej fasáde má mierne
vystupujúci stredný rizalit zakončený trojhranným štítom, na ktorom je zuborez. Okná sú bez výplní
a pôvodných kovaných mreží. Nadokenné reliéfy sú s dvojitým frontónom. Na poschodí je vo frontóne
polkruhový mušľovitý obrazec. Okná v rizalite sú väčšie, polkruhovo zakončené s klenákom. Portál so
segmentovým oblúkom má po stranách štíhle stĺpy, na ktorých sedia ženské alegorické postavy. V rohoch
na oblúkom sú reliéfy okrídlených bytostí s rohom hojnosti. V typanóne je erb župy flankovaný rohmi
hojnosti. Pod tampanónom je nápis s chronostikonom. Dvorové fasády budovy sú hladké, iba na prízemí
jednej strany sú otvorené arkády. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami. Po zlúčení Abovskej
a Turnianskej župy roku 1881 budova slúžila rôznym praktickým účelom. Príslušenstvom nehnuteľnosti
znižujúcim cenu stavby je nevhodné príslušenstvo (chlievy, maštale, a pod.). Predpokladaná životnosť
stavby je stanovená na 256 rokov.
4. Stav stavby – Zo stavebnotechnického hľadiska je budova vo veľmi zlom technickom stave, vystavená
účinkom a vplyvom počasia, ako aj ľudského faktora. Obdive okolnosti spôsobujú pozvoľnú deštrukciu
stavebného objektu, ktorá môže vyústiť do technickej havárie, poruchy ostatných stavebných konštrukcií.
Budova je bez zastrešenia a všetkých prvkov konštrukcií, ktoré bolo možné demontovať, odstrániť,
prípadne poškodiť. Chýbajú drevené stropné konštrukcie (trámy). Stav bol a je spôsobený neprispôsobivými
skupinami ľudí a hrubo zanedbanou údržbou väčšiny doterajších vlastníkov. Budova je nezabezpečená
a neuzatvorená. Priestory sú zanesené odpadkami a komunálnym odpadom. Poškodené alebo chýbajúce
sú prakticky všetky stavebné konštrukcie, nosné aj deliace konštrukcie, povrchové úpravy, stropné
konštrukcie, klenby, výplne otvorov, podklady, rozvody inštalácií (ZTI, ELI). Dispozícia je prakticky
nečitateľná, bez možnosti definovať účel miestností. V súčasnosti je stavba nevyužívaná, pričom sa
nachádza v dezolátnom až havarijnom stave, poškodená, so zanedbanou údržbou. Stavba si vyžaduje
okamžitú rozsiahlu opravu a rekonštrukciu. Nie je schopná využitia bez rozsiahlej opravy.
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Predkupné právo k Predmetu dražby:
Podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva č. 839 je druhým podielovým spoluvlastníkom Predmetu dražby pán
Vladimír Jankovič, s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu ½ (ďalej len „Spoluvlastník“). V zmysle ustanovenia
§ 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník má Spoluvlastník pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné
predkupné právo. 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 (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby
písomne ponúkol Spoluvlastníkovi predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávnenému
z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastník v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky
nevyužil svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je týmto
predkupným právom Spoluvlastníka pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) viazne na Predmete dražby – stavba (národná kultúrna pamiatka), aj predkupné právo štátu
zastúpeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 Zákona v spojení
s ustanovením § 606 OZ Organizátor dražby písomne ponúkol štátu predmet predkupného práva – kultúrnu
pamiatku, ako oprávnenému z predkupného práva. Nakoľko štát v lehote ustanovenej zákonom (30 dní) odo dňa
doručenia ponuky nevyužil svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením 23 ods. 4 Zákona, predkupné právo
k Predmetu dražby pri speňažovaní Predmetu dražby štátu zaniklo.
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 839 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:
CAPITAL INVESTMENT GROUP, s.r.o., IČO: 36261190, Odborárska 5175/22, 921 01 Banka, záložné právo na
prev. budovy s príslušenstvom podľa RIII.1196/92 zo dňa 11.9.1992. Z-176/99 - Postúpenie pohľadávky a zmena
záložného veriteľa. Z-330/11 - vz.90/11
Rozhodnutie Colného úradu Bratislava, Č. 1095231/1/209530/2015 zo dňa 30.6.2015 o zriadení colného záložného
práva na nehnuteľnosti v časti A-LV na vlastníka JAMPI spol. s r.o., Sadová 122, Piešťany, IČO: 44835507 v
podiele 1/2 - Z 995/15 zo dňa 8.7.2015 - č.z. 293/15
Iné údaje:
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C-2 - Na základe žiadosti OU MSS Moldava nad Bodvou a zoznamu kultúrnych pamiatok, zápis druhu ochrany
nehnuteľnosti župný dom, vyhlásené za kultúrnu pamiatku dňa 28.6.1963 podľa Z- 230/94 zo dňa 13.4.1994. Z
56/96 - DOPLNENIE KODU OCHRANY NEHNUTELNOSTI.
Poznámka:
Bez zápisu.
Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.
Vyššie uvedené ťarchy neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné
konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo, rovnako colné záložné právo. Pri speňažení Predmetu dražby
vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.
Cena predmetu dražby zistená aktualizáciou znaleckého posudku č. 14/2015 zo dňa 30.08.2015
vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 15.09.2016, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
24.900,- EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc devätsto eur)
Najnižšie podanie:
16.185,- EUR (slovom: šestnásťtisíc sto osemdesiat päť eur)
Organizátor dražby vyhlásil tretie kolo dražby Predmetu speňaženia za neúspešné a dražbu ukončil, keďže nikto
nezložil dražobnú zábezpeku a na dražbu sa nedostavil žiaden účastník dražby.

V Bratislave, dňa 19.04.2017

Za organizátora a navrhovateľa dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K009094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia o dobrovoľnej dražbe č. 1/2017 nehnuteľností úpadcu Dareq s.r.o. nachádzajúcich sa v k.ú.
Veľký Slavkov ostatným podielovým spoluvlastníkom
v súlade s ustanovením § 17 ods. 5 písm. c) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

94

Obchodný vestník 79/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o dražbách“)

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. konkurznej podstaty úpadcu Dareq s.r.o. (ďalej len
„Úpadca“) týmto oznamuje, že pôvodný správca Úpadcu, JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Mlynské nivy
45, 821 09 Bratislava, zn. správcu S 1406, zapísal do súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu nasledovné
nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo vlastníctve Úpadcu (spoluvlastnícke podiely Úpadcu):

1. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/50 o výmere 1 398 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 433 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/12;
2. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/92 o výmere 849 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 435 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/11;
3. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/111 o výmere 1 424 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 436 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/30;
4. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/97 o výmere 473 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 437 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/13;
5. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/99 o výmere 374 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 438 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 4/14;
6. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/128 o výmere 2 214 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 487 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 44/2400;
7. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 270/22 o výmere 4 136 m2, druh pozemku: Trvalé trávne
porasty, zapísaný na LV č. 854 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ
SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 7 ďalej spolu ako „Nehnuteľnosti“)

ktorý bol v Obchodnom vestníku č. OV 146/2015 pod značkou záznamu K017035 zverejnený dňa 31.07.2015 pod
súpisovými položkami Nehnuteľnosti, v aktualizovanom znení zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 222/2015
pod značkou záznamu K025080 dňa 19.11.2015 a v aktualizovanom znení zverejnený v Obchodnom vestníku č.
OV 240/2016 pod značkou záznamu K028387 dňa 15.12.2016
Nakoľko sa v prípade Nehnuteľností jednalo o spoluvlastnícke podiely pri prevode Nehnuteľností mali ostatní
podieloví spoluvlastníci zapísaní na príslušných listoch vlastníctva (LV č. 433, LV č. 435, LV č. 436, LV č. 437, LV č.
438, LV č. 487 a LV č. 854) vedených Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, v zmysle ustanovenia §
140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) predkupné právo
k Nehnuteľnostiam Úpadcu.
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 (ďalej len „ZKR“) pri speňažovaní majetku, na ktoré sa viaže
zákonné predkupné právo, je správca povinný písomne ponúknuť predmet predkupného práva za podmienok
stanovených osobitnými predpismi (v danom prípade OZ) tomu, kto je z predkupného práva oprávnený.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

95

Obchodný vestník 79/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

S ohľadom na ustanovenie § 93 ods. 1 ZKR správca v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu postupoval tak, že
písomne ponúkol všetkým podielovým spoluvlastníkom Úpadcu zapísaným na príslušných listoch vlastníctva, t.j.
ako oprávneným zo zákonného predkupného práva, Nehnuteľnosti Úpadcu, na kúpu.
Márnym uplynutím zákonnej 60-dňovej lehoty na uplatnenie predkupného práva v zmysle ustanovenia § 93 ods. 1
ZKR, v rámci ktorej si žiaden z podielových spoluvlastníkov ako oprávnených neuplatnil svoje zákonné predkupné
právo k Nehnuteľnostiam, správca už nie je týmito predkupnými právami podielových spoluvlastníkov ďalej
v konkurze viazaný. Správca je oprávnený speňažovať Nehnuteľnosti spôsobom a postupom podľa príslušných
ustanovení ZKR.
Podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR: „Správca môže na účely speňaženia majetku zorganizovať dražbu,
ponukové konanie alebo iný súťažný proces smerujúci k predaju majetku.“
V súlade s vyššie citovaným ustanovením ZKR bol správcovi dňa 04.01.2017 veriteľským výborom ako príslušným
orgánom udelený záväzný pokyn na speňaženie Nehnuteľností tvoriacich všeobecnú podstatu nezabezpečených
veriteľov, a to prostredníctvom dražby organizovanej správcom.
Podľa ustanovenia § 17 ods. 5 písm. c) Zákona o dražbách: „ak je predmetom dražby byt, dom alebo iná
nehnuteľnosť, osobám, ktoré majú podľa oznámenia navrhovateľa dražby k predmetu dražby predkupné právo
alebo iné vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností, a tiež príslušnému okresnému úradu na vyznačenie
poznámky,“

V súlade s vyššie uvedeným správca Úpadcu ako navrhovateľ a organizátor dobrovoľnej dražby
Nehnuteľností týmto predkladá ostatným podielovým spoluvlastníkom Nehnuteľností znenie Oznámenia
o dobrovoľnej dražbe č. 1/2017 jeho zverejnením v Obchodnom vestníku MS SR z dôvodu veľkého počtu
spoluvlastníkov:

Oznámenie o Dražbe č. 1/2017

v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne
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ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Dareq s.r.o.

sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Prešovský kraj, nachádzajúca sa na adrese
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Dátum dražby:

26.05.2017 (piatok)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod

Čas otvorenia pre účastníkov:

09:30 hod

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

09:50 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Označenie dražby:
Prvé kolo dražby
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/50 o výmere 1 398 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 433 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/12;
2. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/92 o výmere 849 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 435 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/11;
3. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/111 o výmere 1 424 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 436 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/30;
4. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/97 o výmere 473 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 437 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/13;
5. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/99 o výmere 374 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 438 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
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Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 4/14;
6. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/128 o výmere 2 214 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 487 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 44/2400;
7. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 270/22 o výmere 4 136 m2, druh pozemku: Trvalé trávne
porasty, zapísaný na LV č. 854 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ
SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 7 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Obec Veľký Slavkov sa nachádza medzi mestom Poprad a Starým (aj Dolným) Smokovcom. Vzdialenosť od
Popradu je asi 6 km, do Starého Smokovca asi 8 km. Obec je výrazne zameraná na turistický ruch,
celoslovenského, nadregionálneho i medzinárodného významu. Jedna lokalita, pozemok parc. č. 270/22,
hoci je na okraji obce, je v tesnej blízkosti jej centra, vo vzdialenosti asi 600- 700 m. Dopravné napojenie na
cestnú regionálnu aj celoslovenskú sieť (D1) je veľmi dobré a dostupné. Podobne je dostupné aj letisko
Poprad, vzdialené asi 5 km od centra obce. Ostatné ohodnocované pozemky sú v druhej lokalite nazývanej
„Pod Lesom“. Táto lokalita je už výrazne orientovaná ako rekreačná tatranská osada, so zástavbou
rekreačných chát a objektov. Od Dolného Smokovca je vzdialená cca 1,5 km. Leží na hranici chráneného
územia TANAP. Obe lokality patria medzi vyhľadávané rekreačné centrá, s výbornou polohou,
vybavenosťou a dostupnosťou.
2. Pozemky sú situované v zastavanom území obce Veľký Slavkov. Pozemky väčšinou predstavujú
nespevnené prašné komunikácie (nedokončené spevnené komunikácie), v niektorých sú, pod povrchom
terénu, uložené inžinierske siete. K predmetným vonkajším úpravám nebola zistená a získaná projektová
dokumentácia (okrem územnoplánovacej).
3. Pozemok parc. č. 270/22 v blízkosti centra obce Veľký Slavkov je v LV evidovaný ako trvalé trávnaté
porasty. Schváleným územným plánom je určený na vyššie využitie, ako obslužná, miestna komunikácia.
Pozemok evidovaný v liste vlastníctva č. 854, parcela č. 270/22, ako trvalé trávnaté porasty, má výmeru
4 136 m2. Spoluvlastnícky podiel Úpadcu je jedna polovica (1/2). Pozemok sa nachádza na okraji obce, no
neďaleko jej centra. Podľa územnoplánovacej dokumentácie, pozemok predstavuje miestnu obslužnú
komunikáciu v obytnom súbore rodinných domov, z ktorej sú dopravne napojené jednotlivé pozemky,
určené na výstavbu (RD). Výstavba miestnej komunikácie na p. č. 270/22, KN C, bola povolená stavebným
povolením č. j. 2/2013, vydané Obcou V. Slavkov, dňa 21.02.2013. Právoplatnosť nadobudlo dňa
25.03.2013. Vonkajšia úprava (miestna komunikácia) nebola odovzdaná do užívania. K dátumu
ohodnotenia je miestna komunikácia nedokončená. Predstavuje poľnú, nespevnenú, zatrávnenú cestu,
miestami upravenú násypom štrku. Pozemok má tvar písmena U. Je rovinatý. Z plánovaných 14 RD, ktoré
by mali byť obslužne napojené na miestnu komunikáciu, ležiacu na p. č. 270/22, sú rozostavané asi 3.
V danom území je na rozvod el. energie a zásobovania pitnou vodou, napojený iba rozostavaný objekt RD,
na p. č. 270/24, čo bolo zrealizované z iniciatívy stavebníka predmetného RD a netýka sa to možnosti
prípravy napojenia ostatnej časti ohodnocovaného pozemku na IS. Dostupnosť infraštruktúry (IS) pozemku
ako celku, je vo vzdialenosti cca 200 – 300 m, z existujúcej súvislej zástavby RD v centrálnej časti obce
(vodovod, el. energia, rozvod zemného plynu). Pozemok je z hľadiska sklonu rovinatý. Susedí so zastávkou
TEŽ (tatranská železnica). Do centra obce je vzdialenosť asi 700 – 800 m. Kde je možnosť napojenia na
cestnú sieť, do mesta Poprad, s možnosťou napojenia na diaľničný úsek D1 asi 5 k, eventuálne na št. cestu
537 („Tatranská magistrála“) cca 8 km. Vo vzdialenosti cca 6 km, je letisko Poprad.
4. Ostatné ohodnocované pozemky, v druhej lokalite nazývanej „Pod Lesom“, sú evidované ako ostatné
plochy. Pozemky v oboch prípadoch sú určené na výstavbu komunikácií, s právoplatnými stavebnými
povoleniami. K dátumu ohodnotenia, komunikácie (ani vonkajšie úpravy) nie sú odovzdané do užívania.
Väčšina z nich je s prašnou povrchovou úpravou, bez jasného rozlíšenia hraníc pozemkov v teréne.
Ohodnocované pozemky predstavujú skupinu pozemkov, evidovaných v KN C, k.ú. Veľký Slavkov: v LV č.
433, parcela č. 699/50, ako ostatné plochy, výmera 1 398 m2, podiel Úpadcu 1/12; v LV č. 435, parcela č.
699/92, ako ostatné plochy, výmera 849 m2, podiel Úpadcu 1/11; v LV č. 437 parcela č. 699/97, ako ostatné
plochy, výmera 473 m2, podiel Úpadcu 1/13; v LV č. 438, parcela č. 699/99, ako ostatné plochy, výmera
374 m2, podiel Úpadcu 4/14; v LV č. 436, parcela č. 699/111, ako ostatné plochy, výmera 1 424 m2, podiel
Úpadcu 1/30; v LV č. 487, parcela č. 699/128, ako ostatné plochy, výmera 2214 m2, podiel Úpadcu
44/2400. Všetky uvedené pozemky sú zaťažené „Ťarchami“, ktoré sú vyznačené v listoch vlastníctva.
Pozemky sa nachádzajú v areáli rekreačnej osady „Pod Lesom – Veľký Slavkov“. Rekreačná osada je
vzdialená od Dolného Smokovca cca 1,5 km. Osada je súčasťou podtatranských rekreačných osád
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vzdialená od Dolného Smokovca cca 1,5 km. Osada je súčasťou podtatranských rekreačných osád
a zaraďuje sa k rekreačným strediskám celoslovenského a medzinárodného cestovného ruchu a významu.
Prakticky všetky ohodnocované parcely, sú súčasťou „Komunikácií v areáli...“, na ktoré bolo vydané
Stavebné povolenie, č.j. 56/2004/SP, dňa 16.03.2005, s vyznačenou právoplatnosťou 15.04.2005.
Komunikácie neboli odovzdané do užívania. Sú nedokončené. Predmetná výstavba v území, bola
konzultovaná na Obecnom úrade. Lokalita je územne, z hľadiska funkčného využitia územia, pojednaná
v časti ÚPD Horný Slavkov. V Stavebnom povolení bol termín dokončenia 04/2008. Zo strany staveného
úradu obce, nebola avizovaná prolongácia Stavebného povolenia, ani iné územnotechnické rozhodnutie.
5. Parcely č. 699/99 a 699/97, predstavujú úzke „líniové pozemky“, ktoré určitým spôsobom iba oddeľujú bloky
pozemkov, určených pre výstavbu RD a samostatne nie sú využiteľné na výstavbu. Časť, úsek p.č. 699/128
je pokrytý asfaltovým kobercom. Ostatné „komunikačné parcely“ sú s prašným nespevneným povrchom.
V susedstve pozemkov je hotel AUTIS, ktorý je napojený na rozhodujúce IS. Podľa vyjadrenia OÚ Veľký
Slavkov, všetky postavené, funkčné, rekreačné objekty, sú napojené na prípojky IS zásobujúce hotel
AUTIS.
6. Stav pozemkov – miestnym šetrením a obhliadkou nehnuteľností, bolo zistené, že pozemky sú v rovnakom
technickom stave ako v roku 2015. Pozemky neboli zastavané stavbami ani vonkajšími úpravami (napr.
spevnené plochy, atd.). V čase spracovania ZP sa ako riziko javia početné vecné bremená, vyznačené vo
všetkých, predmetných listoch vlastníctva.
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Predkupné právo k Predmetu dražby:
Podľa zápisu na príslušných listoch vlastníctva č. 433, č. 435, č. 436, č. 437, č. 438, č. 487 a č. 854 sú ďalšími
podielovými spoluvlastníkmi Predmetu dražby o veľkosti rôznych spoluvlastníckych podielov jednotlivé osoby
zapísané na predmetných listoch vlastníctva (ďalej spolu ako „Spoluvlastníci“). V zmysle ustanovenia § 140
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník majú Spoluvlastníci pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné
predkupné právo. 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 (ďalej len „ZKR“) Organizátor dražby
písomne ponúkol všetkým Spoluvlastníkom predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávneným
z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastníci v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky
nevyužili svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je
predkupnými právami Spoluvlastníkov pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 433 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
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Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa
P-1217/14,;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp. zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 433 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
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Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 435 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor -Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/61222/2015/4267 zo dňa 13.1.2015 podľa P-11/15, Z-824/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp. zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 435 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
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Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva
č.9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 436 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa
P-1217/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
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upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor -Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4871798/2014/3919/Tom zo dňa
5.11.2014 podľa P-1847/14, Z-121/15;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 436 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13,
Z-5681/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13,
Z-5682/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13,
Z-5683/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;

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

103

Obchodný vestník 79/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/1 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 437 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/61222/2015/4267 zo dňa 13.1.2015 podľa P-11/15, Z-824/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
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Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 437 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13,
Z-5681/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13,
Z-5682/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13,
Z-5683/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 438 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
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Na príslušnom liste vlastníctva č. 438 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 438 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1476/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2115/13,
Z-5681/13;
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Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1637/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2116/13,
Z-5682/13;
Exekútorský úrad, Hlavná 15, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Láclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1309/13 zo dňa 18.12.2013 podľa P-2117/13,
Z-5683/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 487 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2008/2013 zo dňa 16.10.2013 podľa P-1769/13;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
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Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 2801/2013 zo dňa 25.2.2014 podľa
P-341/14;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 1226/14 zo dňa 1.7.2014 podľa
P-1217/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4871798/2014/3919/Tom zo dňa 5.11.2014 podľa P-1847/14, Z-188/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 487 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Fermik, s.r.o., Námestie sv. Egídia 36/83, 058 01 Poprad, IČO: 47 421 509 - Zmluva o postúpení pohľadávky č.
1/8184/2014 zo dňa 30.1.2014, Z-1097/14;
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 2008/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-1883/13, Z-5080/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/5053709/2013 zo dňa 12.11.2013 podľa P-2021/13, Z-5412/13, Z-5713/13, Z-5530/13, Z-5714/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor - Exekučný príkaz EX 2801/2013-18 zo dňa
8.4.2014 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti podľa P 668/2014, Z 1696/2014;
Exekútorský úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen, JUDr. Stacho Chladný-súdny exekútor - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 1226/2014 zo dňa 06.08.2014 podľa P 1446/2014, Z 3801/2014;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
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Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka Exekučný príkaz
na zriadenie exekučného záložného práva Ex 3056/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3616/15 - číslo zmeny 395/15;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz
na zriadenie exekučného záložného práva Ex 2676/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3617/15 - číslo zmeny 396/15;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz
na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1466/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3618/15 - číslo zmeny 397/15;
Exekútorský úrad, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, Mgr. Viera Lesňáková - súdna exekútorka - Exekučný príkaz
na zriadenie exekučného záložného práva Ex 30/12 zo dňa 10.8.2015 podľa Z-3620/15 - číslo zmeny 398/15.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 854 v časti B „Vlastníci a iné oprávnené osoby“ sú zapísané nasledovné
poznámky:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex
344/2012 zo dňa 29.5.2012 podľa P-954/12;
Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa
26.3.2013 podľa P-474/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R.Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Poznamenáva sa exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 244/2013 zo dňa 9.5.2013
podľa P-747/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor Poznamenáva sa upovedomenie o
začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti a zriadením exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 16.9.2013 podľa
P-1537/13;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa
21.8.2014 podľa P-1505/14;
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, 036 01 Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Poznamenáva sa
upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Ex 198/2014 zo dňa 21.8.2014
podľa P-1506/14;
Daňový úrad Prešov, pobočka Poprad, Štefánikova 3651/13, Poprad - Poznamenáva sa Rozhodnutie o uložení
predbežného opatrenia č. 9712402/5/4934906/2014/Kar zo dňa 6.11.2014 podľa P-1850/14, Z-2052/15 - číslo
zmeny 359/14, číslo zmeny 274/15;
Okresný súd Bratislava - Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu sp.zn. 4K/63/2014 (správca úpadcu I&R
KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265) podľa P-99/16 číslo zmeny 86/16.
Na príslušnom liste vlastníctva č. 854 v časti C „Ťarchy“ sú zapísané nasledovné údaje:
Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Exekútorský úrad Michalovce, Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce, Mgr. Marcela Zummerová - súdna exekútorka Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 344/2012 zo dňa 13.6.2012 podľa P1049/12,
Z-2433/12;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700501/5/3468462/2012 zo dňa 23.11.2012 podľa P-2227/12, Z-5090/12, Z-201/13;
Exekútorský úrad, nám. M.R. Štefánika 335/16, 906 13 Brezová pod Bradlom, Mgr. Jozef Pavlík - súdny exekútor Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 244/2013 zo dňa 23.4.2013
podľa P-635/13, Z-1684/13;
Exekútorský úrad, Okružná 17, 059 21 Svit, Mgr. Dušan Sopko - súdny exekútor - Exekučný príkaz zriadením
exekučného záložného práva Ex 63/13 zo dňa 25.11.2013 podľa P-1937/13, Z-5231/13;
Exekútorský úrad, Moyzesova 5, 949 01 Nitra, Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 5509/2013 zo dňa 10.12.2013 podľa P-2065/13,
Z-5562/13;
Exekútorský úrad, Štefánikova 6, 040 01 Košice, JUDr. Zora Ferdinandy - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva Ex 6632/2013 zo dňa 2.6.2014 podľa P-1011/14, Z-2673/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 482/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1512/14,
Z-4027/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 516/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1513/14,
Z-4028/14;
Exekútorský úrad, Hlavná 45, 080 01 Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková - súdny exekútor - Exekučný príkaz na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 619/14 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1514/14,
Z-4029/14;
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
9700503/5/3947235/2014 zo dňa 21.8.2014 podľa P-1568/14, Z-4263/14, Z-5134/14 - číslo zmeny 259/14
Exekútorský úrad, Jilemnického 12, Martin, Mgr. Juraj Gallo - súdny exekútor - Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 198/2014 zo dňa 24.9.2014 podľa P-1678/14, Z-4590/14.
Cena predmetu dražby zistená aktualizáciou znaleckého posudku č. 12/2015 zo dňa 30.08.2015
vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 25.03.2017, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
135.000,- EUR (slovom: jednosto tridsať päťtisíc eur)
Najnižšie podanie:
135.000,- EUR (slovom: jednosto tridsať päť tisíc eur)
Minimálne prihodenie:
500,- EUR (slovom: päťsto eur)
Výška dražobnej zábezpeky:
20.000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur)
Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
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a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 1100
0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012017), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad
v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 012017), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu
6.640,- Eur;
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92
1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 012017), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 15.05.2017 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom v obci Veľký
Slavkov.
Termín č. 2: 19.05.2017 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční sa uskutoční pred Obecným úradom v obci
Veľký Slavkov.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
bratislava@irkr.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka:
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Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR..
Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí
v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník
svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému
spoluvlastníkovi predmetu dražby.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby
alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj
tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ!
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Marušin, notár, so sídlom Notárskeho úradu Slovenská 69, 080 01 Prešov.
Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu
(zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
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predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave, dňa 20.04.2017

Za navrhovateľa a organizátora dražby:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K009095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fonatech, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 220 043
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/44/2016 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/44/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu a informácia pre veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Fonatech, s.r.o., IČO 36 220 043 so sídlom 921 01 Piešťany , Sládkovičova
č. 10 , týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že :
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu : Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách : pondelok až piatok od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,30 hod do 15,00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
správcu alebo telefonicky na č.t. 00421 33 7733751, príp. na e-maile : s.volar@v-invest.sk.
b) v súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách EÚ, sú súčasne
touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka - Fonatech, s.r.o. Svoje nároky - pohľadávky si
môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.

V Piešťanoch dňa 19.04.2017
JUDr. Stanislav Volár , správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fonatech, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 220 043
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/44/2016 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/44/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla účtu pre zloženie kaucie pri popieraní pohľadávky

JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Fonatech, s.r.o., IČO 36 220 043 so sídlom 921 01 Piešťany,
Sládkovičova č. 10, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, oznamuje číslo bankového
účtu na ktorý je treba skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť iba do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou.
Výška kaucie : 350,00 €,
VS : číslo pohľadávky z platného zoznamu pohľadávok,
ŠS : IČO, príp. RČ popierajúceho veriteľa a
Číslo účtu na ktorý treba poslať kauciu : SK2375000000004021652030

V Piešťanoch dňa 19.04.2017
JUDr. Stanislav Volár , správca

K009097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Ježo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovecká cesta 79/52, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2017 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Ivan Ježo, nar. 19.04.1971, trvale bytom Hlohovská cesta č. 79/52, 920 41
Leopoldov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 8:30 hod. do 14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese Čilistovská 12,
931 01 Šamorín po predchádzajúcom telefonickom kontaktovaní správcu na t.č. 0905 409 848.
Ing. Marián Jelinek, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Nekanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/29/2015 S 1269
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, 917 01 Trnava doplňujem
o nasledovnú súpisovú zložku majetku:Iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy úpadcu Lenka Nekanovičová, nar.
1.9.1976, Františkánska 3, vo výške 76,00 Eur uskutočnená za mesiac 03/2017, súpisová hodnota 76,00 Eur.
V Trnave, dňa 20.04.2017, JUDr. Lea Gubová, správca

K009099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Antálek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/10/2017 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/10/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Martin Antálek, nar.: 07.11.1968, bytom: Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa
podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 033/29 33 333 alebo mailom na adrese:
ondreicka@akko.sk.
V Trnave dňa 20.04.2017, JUDr. Peter Ondreička, správca

K009100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Antálek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/10/2017 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/10/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Martin Antálek, nar.: 07.11.1968, bytom: Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa,
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JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Martin Antálek, nar.: 07.11.1968, bytom: Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa,
oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii bankový účet, na ktorý je
možné zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom; bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare SK89
1100 0000 0029 3319 1602.
V Trnave dňa 20.04.2017, JUDr. Peter Ondreička, správca

K009101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa oddelenj podstaty ( Slovenská konolidačná , a.s.)
Zabezpečený veriteľ : Slovenská konsolidačná , a.s. so sídlom cintorínska 21, Bratislava 81499
celková zistená suma pohľadávky : 228,47.-eur
výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty : 39 107,55.-eur
pohľadávky proti podstate : 10252,98.-eur
suma určená na uspokojenie pohľadávky : 228,47.-eur

K009102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty
Zabezpečený veriteľ : Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, Bratilsava 81563
celková zistená suma pohľadávky : 221 034,23.-eur
Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty : 112 899,05.-eur
Pohľadávky proti podstate : 30 604,55.-eur
Suma určená na uspokojenie pohľadávky : 82 294,50.-eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 / 0, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu STA-PA .s.r.o.v konkurze, Potočná 610, Trenčín,
IČO:
46 926
666
_________________________________________________________________________________
Miesto
konania:
Sociálna
Dátum konania: 18.4.2017

poisťovňa,

ul.

29.

Augusta

8-

10,

Bratislava

Zoznam prítomných :
1) Predseda VV: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
2) Člen VV: Miroslav Lehuta, zastúpený advokátom
3) člen VV: UNIVERZÁL – Ondrejovič, s.r.o Nové Mesto nad Váhom, , zastúpený advokátom
Program:
1) Otvorenie
2) Odsúhlasenie odpredaja majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO:
46926666 zapísaného v OV č. 52/2017 pod súpisovými položkami č. 8, 9, 13 v počte tak ako ho predložil správca
v zázname zo dňa 24. 3. 2017 záujemcovi : Róbert Pavlík IČO: 47 185 341 a majetku zapísaného v OV č. 52/2017
pod súpisovými položkami č. 3, 10, 11, 14 v počte a za sumu ako ju predložil správca v zázname zo dňa 24.3.2017
Obec Mníchová Lehota 90, 913 21 Mníchová Lehota
3) záver
K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia.
K bodu 2) Dňa 24. 3. 2017 predložil správca konkurzu záznam napísaný 24. 3. 2017 v ktorom vyhodnotil doručené
ponuky na speňaženie majetku úpadcu v rámci 3.kola za 50 % ceny zapísanej v súpise. Predmetné ponukové
konanie bolo zverejnené v OV č. 52/2017 dňa 15.3.2017. V rámci ponukového konania boli predložené dve ponuky,
správca konštatoval že obe uvedené ponuky obsahujú všetky potrebné náležitosti a boli správcom vyhodnotené ako
úspešné. V súvislosti s uvedeným je pre správcu potrebný súhlas veriteľského výboru s predajom majetku a preto
VV pristupuje k odsúhlaseniu odpredaja majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín
Opatová IČO: 46926666 zapísaného v OV č. 52/2017 pod súpisovými položkami č. 8, 9, 13 v počte tak ako ho
predložil správca v zázname zo dňa 24. 3. 2017 záujemcovi : Róbert Pavlík IČO: 47 185 341 a majetku zapísaného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predložil správca v zázname zo dňa 24. 3. 2017 záujemcovi : Róbert Pavlík IČO: 47 185 341 a majetku zapísaného
v OV č. 52/2017 pod súpisovými položkami č. 3, 10, 11, 14 v počte a za sumu ako ju predložil správca v zázname
zo dňa 24.3.2017 záujemcovi Obec Mníchová Lehota 90, 913 21 Mníchová Lehota
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
Hlasovanie bude za odsúhlasenie odpredaja majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín
Opatová IČO: 46926666 zapísaného v OV č. 52/2017 pod súpisovými položkami č. 8, 9, 13 v počte tak ako ho
predložil správca v zázname zo dňa 24. 3. 2017 záujemcovi : Róbert Pavlík Mníchová Lehota 31IČO: 47 185 341
a
Hlasovanie za odsúhlasenie odpredaja majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín
Opatová IČO: 46926666 zapísaného v OV č. 52/2017 pod súpisovými položkami č. 3, 10, 11, 14 v počte a za
sumu ako ju predložil správca v zázname zo dňa 24.3.2017 záujemcovi Obec Mníchová Lehota 90, 913 21
Mníchová Lehota

Sociálna poisťovňa ako predseda VV predkladá členom VV návrh na uznesenia o ktorom dáva hlasovať v zmysle
§ 38 ods. 3 ZKR.
Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru úpadcu STA-PA s.r.o. v konkurze, Potočná 610, Trenčín, IČO: 46 926 666 udeľujú
súhlas k odpredaja majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO: 46926666
zapísaného v OV č. 52/2017 pod súpisovými položkami č. 8, 9, 13 v počte tak ako ho predložil správca v zázname
zo dňa 24. 3. 2017 záujemcovi : Róbert Pavlík Mníchová Lehota 31IČO: 47 185 341
Za: 3 členovia
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Členovia VV schválili uznesenie č. 1
Návrh na uznesenie č. 2
Členovia veriteľského výboru úpadcu STA-PA .s.r.o. v konkurze, Potočná 610, Trenčín,
IČO: 46 926 666
udeľujú súhlas k odpredaja majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO:
46926666 zapísaného v OV č. 52/2017 pod súpisovými položkami č. 3, 10, 11, 14 v počte a za sumu ako ju
predložil správca v zázname zo dňa 24.3.2017 záujemcovi Obec Mníchová Lehota 90, 913 21 Mníchová Lehota
Za: 3 členovia
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Členovia VV schválili uznesenie č. 2
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
V Bratislave 19.4.2017

Predseda VV zaviazal správcu , aby zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.
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Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
zastúpená JUDr. Helena Nagyová

K009104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava

Značka súdu:
Dátum:
38K/19/2016
10.04.2017

Značka správcu:

Vybavuje:

38K/19/2016 S 1820

Ing. Nikoleta Pappová

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov

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

Uznesením Okresného súdu Trenčín, č.k. 38K/19/2016, vydaným vo veci navrhovateľa /úpadcu: Martin Belica, nar.
14.10.1980, 913 03 Drietoma 520, štátny občan SR (ďalej len „úpadca“) o vyhlásenie konkurzu bol za správcu
ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske
zapísaného v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod značkou S 1571 (ďalej len „správca“).
Predmetné uznesenie bolo zverejnené vo vydaní Obchodného vestníka č. OV 96/2016 dňa 19.05.2016.

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate bolo zverejnené v OV č. 21/2017 dňa
31.01.2017 a zároveň bolo zverejnené oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov. V zákonnej 30-dňovej lehote neboli podané námietky proti zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate veriteľom.

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č.135/2016 zo dňa 14.07.2016 č. zverejnenia:K016392.

Všeobecnú podstatu tvoria súpisové zložky majetku, tak ako boli tieto zverejnené v Obchodnom vestníku SR.
Konkrétne sa jedná o následné súpisové zložky:

1. Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/24 vlastníka Belica Martin, nar. 14.10.1980, Šafárikova 2, 911
08 Trenčín, občan SR, nachádzajúce sa v obci Trenčín, k.ú. Záblatie vedené v evidencii okresného úradu Trenčín
zapísané na LV č. 1976 v registri „E“ ako:
parcela č.

vo výmere

kultúra

1451

2034m2

Orná pôda

1503

1304m2

Orná pôda

Deň zapísania majetku: 11.07.2016
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná
o
majetok,
ktorý
patril
úpadcovi
v
čase
vyhlásenia
konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 40,00 EUR.

2. Obchodný podiel v rozsahu čo predstavuje vklad od základného imania obchodnej spoločnosti ČOVMONT,
s.r.o. so sídlom Palackého 11, Trenčín 911 01, IČO: 34 148 841, reg. OS TN, oddiel Sro, vložka 1297/R sumu
3.319,391888 EUR, kde hodnota obchodného podielu v zmysle ust. §4 ods. 3 vyhl.č. 665/2005 Z. z. predstavuje
sumu 100,00 EUR.
Deň zapísania majetku: 11.07.2016
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná
o
majetok,
ktorý
patril
úpadcovi
v
čase
vyhlásenia
konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 100,00 EUR.
3. Finančná hotovosť vo výške 1.700 EUR titulom úspor z minulého obdobia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania majetku: 11.07.2016
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná
o
majetok,
ktorý
patril
úpadcovi
v
čase
vyhlásenia
konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 1.700,00 EUR.

Súpisová hodnota spísaných vecí stanovená správcom predstavuje sumu 1.840,00 EUR.
Správca žiadosťou zo dňa 16.12.2016 požiadal zástupcu veriteľov Československú obchodnú banku, a.s., so
sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava o vylúčenie súpisovej zložky majetku č. 1 a č. 2 zo všeobecnej
konkurznej podstaty z dôvodu, že je odôvodnený predpoklad, že náklady na speňaženie majetku vylúčeného zo
súpisu by pravdepodobne prevýšili výťažok z jeho speňaženia. Súhlas o vylúčení vyššie uvedeného majetku zo
súpisu všeobecnej podstaty bol od zástupcu veriteľov Československej obchodnej banky, a.s., doručený dňa
09.01.2017, na základe ktorého správca vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 21/2017 dňa 31.01.2017.

4. Zrážky zo mzdy úpadcu v celkovej výške 561,32 EUR.

Dátum zapísania

Súpisová hodnota v EUR

Zamestnávateľ/Zdroj

Spôsob speňaženia

03.10.2016
03.10.2016
03.10.2016
06.10.2016
05.12.2016
13.01.2017
28.02.2017
28.02.2017
Zrážky spolu:

137,22 EUR
68,61 EUR
71,69 EUR
68,61 EUR
68,40 EUR
68,74 EUR
68,74 EUR
9,31 EUR
561,32 EUR

Vklad v hotovosti
Vklad v hotovosti
Vklad v hotovosti
Vklad v hotovosti
Mgr. Drahomír Drozd
TIGRIS-EU, s.r.o.
TIGRIS-EU, s.r.o.
TIGRIS-EU, s.r.o.

Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy

Správca týmto v zmysle § 101 ods. 1 predkladá pripravený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov na schválenie zástupcovi veriteľov Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B.

B. Rozvrhová časť

Dátum

Súpisová hodnota v EUR

Podstata

Zamestnávateľ/Zdroj

Spôsob speňaženia

10/2016 – 02/2017

561,32 EUR

všeobecná

Rôzni

Zrážka zo mzdy

26,09.2016

1.700,00 EUR

všeobecná

spolu výťažok

2.261,32 EUR

Zabezpečenie finančnej hotovosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konštatuje, že zo speňaženia všeobecnej podstaty a z iných príjmov bol dosiahnutý výťažok spolu vo výške
2.183,27 €.

________________________________________________________________________________

Sumy pohľadávok proti podstate:

1. Odmena správcu z výťažku podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej podstaty predstavuje sumu 28,07 EUR.

2. Odmena správcu za speňaženie peňažných prostriedkov ich zabezpečením vo výške 1.700,00 EUR podľa
§ 20 ods.2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 predstavuje sumu 17,00 EUR.

zo sumy 1.700,00 EUR

1%

17,00 EUR

3. Pohľadávky proti všeobecnej podstate spočívajúce v náhrade vynaložených hotových výdavkov správcu
- predstavujú sumu 157,40 EUR.

Evidencia pohľadávok proti podstate
Por.
Veriteľ
č.
1.
2.
9.
10.
11.

Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.

Právny dôvod

Celá suma Dátum
v EUR
vzniku

poštovné 7x1,70 EUR

11,90

31.05.2016 všeobecná

poštovné 1x2,10EUR

2,10

06.06.2016 všeobecná

poštovné 3x1,70 EUR

5,10

07.07.2016 všeobecná

poštovné 1x1,15 EUR

1,15

07.07.2016 všeobecná

poštovné 1x1,60 EUR

1,60

07.07.2016 všeobecná

Podstata

Dátum a rozsah Dôvod
uspokojenia
priradenia
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
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2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
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12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
32.

Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
Správcovský
dom, k.s.
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poštovné 1x1,70 EUR

1,70

08.07.2016 všeobecná

poštovné 1x4,10 EUR

4,10

16.08.2016 všeobecná

poštovné 5x1,35 EUR

6,75

17.08.2016 všeobecná

poštovné 1x1,70 EUR

1,70

22.08.2016 všeobecná

poštovné 1x2,85

2,85

19.09.2016 všeobecná

poštovné 1x1,70

1,70

19.09.2016 všeobecná

poštovné 2x1,70

3,40

21.09.2016 všeobecná

poštovné 1x1,95

1,95

06.10.2016 všeobecná

poštovné 1x1,95

1,95

13.10.2016 všeobecná

poštovné 1x1,70

1,70

17.10.2016 všeobecná

poštovné 1x1,90

1,90

23.11.2016 všeobecná

poštovné 1x1,95

1,95

12.12.2016 všeobecná

poštovné 2x1,95

3,90

05.01.2017 všeobecná

predpokladané výdavky s ukončením
100
konkurzu (poštovné, hotové výdavky, atď.)

05.01.2017 všeobecná

Deň vydania: 25.04.2017
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR
§ 87 ods.
c) ZKR

2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm
2 písm

Spolu: 157,40 EUR

____________________________________________________________________________________

SPOLU POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE: 202,47 EUR

Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0,2 % z výťažku podľa odseku I., položky 5, písmena c) prílohy
zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. = 4,52 EUR (2.261,32 – 99,8% = 4,52 EUR)

Výťažok zo speňaženia pre nezabezpečených veriteľov: 2.054,33 EUR (2.261,32 EUR – 202,47 EUR – 4,52
EUR)

Výška neuspokojených pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 392.887,08 EUR
_____________________________________________________________________________________

Výťažok zo speňaženia pre nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 2.054,33 EUR ktorá sa rozvrhne
veriteľom všeobecnej podstaty nasledovne:

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

Veriteľ

Prihlásená a zistená suma pohľadávky

Uspokojená suma pohľadávky

1. – 7.

Krajský súd v Bratislave

12.580,01 EUR

65,45 EUR

8.

Slovenská konsolidačná, a.s.

16,59 EUR

0,09 EUR

9. – 15.

UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

4.030,44 EUR

20,97 EUR

Československá obchodná banka, a.s.

33.638,00 EUR

175,00 EUR

6.625,45 EUR

34,47 EUR

16.

17. – 18. EOS KSI Slovensko, s.r.o.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

27,58 EUR

BL Finance, s.r.o.

5.301,74 EUR

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
O.K. Trans Praha, spol. s r.o.
O.K. Trans Praha, spol. s r.o.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
Bc. Ing. Maria Leitmann
WM Consulting&Communication, s.r.o.

20.452,13 EUR
210.225,44 EUR
83.296,83 EUR
2.925,48 EUR
15.000,00 EUR
775,31 EUR

106,40 EUR
1.093,72 EUR
433,36 EUR
15,22 EUR
78,04 EUR
4,03 EUR

V súlade s § 96 ods. 5 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie predloženého návrhu rozvrhu
výťažku všeobecnej podstaty 15 dní, odo dňa jeho doručenia. V prípade schválenia tohto návrhu rozvrhu výťažku,
správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávky veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku.

V Partizánskom dňa 10.04.2017

S úctou

............................................
Správcovský dom, k.s.
Ing. Nikoleta Pappová komplementár

K009105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Hrušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/16/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
10. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 300,00,-EUR

konkurznej

podstate

za

obdobie

1/2017

konkurznej

podstate

za

obdobie

2/2017

konkurznej

podstate

za

obdobie

3/2017

11. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 200,00,-EUR
12. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 200,00,-EUR
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K009106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kňažko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/47/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/47/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
32. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 456,78,-EUR

konkurznej

podstate

za

obdobie

12/2016

33. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
popis:
- súpisová hodnota: 55,00,-EUR

majetok

podliehajúci

34. POHĽADÁVKA Z ÚČTU
- zostatková suma: 2.701,10,-EUR
- číslo účtu: SK49 0200 0000 0036 6919 2554
- banka: VÚB, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K009107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Vlasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 39/99, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu Anton Vlasko, sp. zn. 40K/46/2016
4.Iná majetková hodnota:
popis: príjem podliehajúci konkurznej podstate za obdobie 1/2017
hodnota: 32,30,-EUR
5.Iná majetková hodnota:
popis: príjem podliehajúci konkurznej podstate za obdobie 3/2017
hodnota: 314,23,-EUR

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K009108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COLLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 193, 958 04 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 313 025
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 28K/20/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/20/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK PROTI ODDELENEJ PODSTATE A ZÁMERE
ZOZSTAVIŤ ROZVRH VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY
Správca úpadcu: COLLAGEN SLOVAKIA, s.r.o., Kúpeľná 193, 958 04 Partizánske, IČO: 36 313 025, zverejňuje
svoj zámer zostaviť v zmysle § 97 ZKR rozvrh z oddelenej podstaty. Zároveň týmto oznamuje, že zostavil Zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z rozvrhu oddelenej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nitrianska 42,
P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. + 421 908 845 515 resp. na adrese:
spravcovskydom@gmail.com
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Správcovský
dom,
v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

k.s.,

Správca

K009109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melita Múčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Belanky 640/37, 958 04 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.4.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/5/2017 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Melita Múčková nar. 7.4.1963, trvale bytom Nábrežie Belanky 640/37
Partizánske, podnikajúca pod obchodným menom Melita Múčková COLOR STUDIO s miestom podnikania Nábrežie
Belanky 640/37 Parizánske, IČO: 32 828 055 v zmysle ust. § 85 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v spojení s ust. § 8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje veriteľom, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese : Stred 60/55 Považská Bystrica v pracovných dňoch Pondelok - Piatok od 8,00 do 12,00 hod. a
od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou na
adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo telefonicky na č.tel.: 042/4321663 resp. č. MT 0915 871 028.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K009110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIDEO Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5/2821, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 167 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2015

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

127

Obchodný vestník 79/2017
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA zo šiesteho zasadnutia Veriteľského výboru
n a d v ä z u j e na Rokovania so Správcom konkurznej podstaty v termínoch - mesiac 12/2016, 01/2017
a 03/2017, v súlade s konkurzom vyhláseným Okresným súdom v Nitre, uznesením zo dňa 21.07.2015, č.k.
31K/51/2015 na úpadcu SIDEO Slovakia, s. r. o. v konkurze, so sídlom Družstevná 2821/5, 942 01 Šurany, IČO:
46 167 927, vo veci prejednania okruhu otázok podľa programu, spracovaného predsedom Veriteľského výboru.
Šiesta schôdza Veriteľského výrobu sa konala dňa 11.04.2017 v Šuranoch, v budove sídla firmy Obchodné centrum
ZORA, spol. s r. o., Družstevná 5, 942 01 Šurany, v zasadacej miestnosti na prvom poschodí. Čas konania : 10.00
h, dňa 11.04.2017.
Prítomní členovia Veriteľského výboru :
Za Obchodné centrum ZORA, spol. s r. o., Družstevná 5, 942 01 Šurany – Ing. Štefan Zadrabaj, konateľ
spoločnosti, +421 905 443 999, e-mail: oczora@oczora.eu
Za Ladislav Máday – MADAY CO, Gúgska 23, 940 01 Nové Zámky, Ladislav Máday, +421 901 711 761, e-mail:
lacomaday@gmail.com
Za Tesgal s. r. o., Staničná 502, 952 01 Vráble, Ing. Dušan Sládek, +421 908 770 429, e-mail: d.sladek@tesgal.sk
PROGRAM ROKOVANIA
Otvorenie, oboznámenie členov Veriteľského výrobu so súčasným stavom v konkurze, podľa informácií od správcu,
stanoviská Veriteľského výboru.
Finančné aktíva, stav na účte správcu.
Archivácia písomností a účtovných dokumentov.
Úhrada faktúr.
Predpoklad ukončenia konkurzu.
Závery Veriteľského výboru.
K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU
AD.1.)
Predseda Veriteľského výboru Ing. Štefan Zadrabaj informoval členov Veriteľského výboru o súčasnom stave,
v súlade s informáciami od správcu konkurznej podstaty, tzn.:
Otázka vyplatenia nadmerného odpočtu DPH – úhrada DPH firme Daimler a Conti-Tech za exportovanú výrobu je
v riešení, pričom správca bude postupovať v súlade so zákonom, tzn. že predpokladá pristúpiť k tejto úhrade. V e r
i t e ľ s k ý v ý b o r nie je kompetentný do tejto finančnej operácie vstúpiť, i keď je toho názoru, že táto finančná
čiastka by nemala byť uhradená a odporúča správcovi uložiť ju na zvláštny účet do depozitu.
Veriteľský výbor túto informáciu berie na vedomie.
Prebiehajúce súdne spory uplatnené veriteľmi - jedná sa spory uplatnené zo strany veriteľov, t. j. :
bývalá zamestnankyňa p. S. Szeiner, ktorej súd uznal pohľadávku a správca je povinný túto finančnú čiastku vo
výške cca 3.600,- € uhradiť, čím sa stáva tento spor doriešený a uzatvorený.
bývalý konateľ p. J. Lerch, ktorého správca vyzval k úhrade poplatku, čo bývalý konateľ neakceptoval, a preto tento
spor zostáva otvorený. Je predpoklad, že správca pristúpi k vylúčeniu tejto pohľadávky.
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Ostatné spory (Soc.poisťovňa a Leasingová spol.) sú z formálneho hľadiska správcom už doriešené.
Veriteľský výbor tieto informácie berie na vedomie.
AD.2.)
Finančné aktíva na účte správcu konkurznej podstaty a narábanie s nimi - správca priebežne disponuje s
finančnými prostriedkami na účte, ktorej disponibilná čiastka (aktíva) je ku dňu 31.03.2017 319.449,96 € (slovom:
Tristodevätnásťtisícštyristostyridsaťdeväť euro 96/100).
Veriteľský výbor túto informáciu berie na vedomie.
AD.3.)
Vo veci archivácie písomností a účtovných dokumentov je nutné riešiť uskladnenie – archiváciu dokumentov,
nakoľko je reálny predpoklad, že do týchto písomností nebude potrebné v krátkej budúcnosti nahliadať. Preto
správca navrhuje osloviť archivačnú firmu DOCUGROUP Slovakia, s. r. o. Nové Zámky a dohodnúť podmienky
uskladnenia a archivácie. Jedná sa o písomnosti uložené v kartónových krabiciach, čo predstavuje v objeme 1,85
m3 a v bežných uskladňovacích metroch cca 54 bm.
Veriteľský výbor s týmto postupom súhlasí a dáva odporúčací pokyn správcovi
základe cenovej ponuky (bežná cena) realizovať archiváciu.

osloviť archivačnú firmu a na

AD.4.)
Veriteľský výbor posúdil úhrady faktúr za činnosti pri riešení jednotlivých otázok v priebehu konkurzu a v prospech
konkurzu za obdobie 07/2015 – 02/2016, v súlade s prílohou č. 1 k faktúram, pre firmu ZORAX spol. s r. o. Šurany.
Jedná sa o činnosti súvisiace priamo „s predajom podniku v celku“, ako je tlmočenie a preklady písomností,
rokovania s potenciálnymi investormi, spracovanie pokladov pre sumarizáciu strojov a zariadení a iné režijné
náklady s týmito činnosťami spojené (Faktúra č. 02/2017 vo výške 2.500,- €, Faktúra č. 05/2017 vo výške 1.275,- €,
bez DPH).
Veriteľský výbor odporúča správcovi konkurznej podstaty uhradiť horeuvedené faktúry v plnej výške.
Ďalej sa jedná o činnosti súvisiace so spracovaním a vedením administratívnej agendy, t. j. spracovanie zápisníc z
Veriteľských výborov a evidencia, za obdobie od 07/2015 - 03/2017 (Faktúra č. 06/2017 vo výške 500,- €, bez
DPH), čo predstavuje v sumáre jednorazovú úhradu za tieto činnosti.
Veriteľský výbor odporúča správcovi konkurznej podstaty uhradiť horeuvedenú faktúru v plnej výške.
AD.5.)
Správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Majorán podal informácie k priebehu konkurzu, kde zostávajúce spory
sú v štádiu riešenia, pričom tieto hodlá v čo najkratšom termíne ukončiť, a v súlade so zákonom bude ďalej
postupovať, s cieľom spracovania podkladov k ukončeniu konkurzu.
Predseda Veriteľského výboru informoval ostatných členov Veriteľského výboru o nákladových položkách, ktoré je
nutné priebežne uhrádzať, pričom sa jedná o mzdu účtovníčky, v prípade archivácie o archivačný poplatok, o
bankové poplatky, ako i o režijné náklady správcu.
AD.6.)
ZÁVERY z Veriteľského výboru :
Viď vyjadrenia k jednotlivým bodom prejednaného programu
Predseda Veriteľského výboru konštatoval, že šieste zasadnutie Veriteľského výboru prebehlo podľa programu.
Zápisnicu zapísal: Ing. Štefan Zadrabaj, predseda Veriteľského výboru
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Zápisnica je vyhotovená v 5 origináloch, 2 x správca konkurznej podstaty, 1 x členovia Veriteľského výboru.
Za Obchodné centrum ZORA, spol. s r. o., Šurany Ing. Štefan Zadrabaj
Za Ladislav Máday – MADAY Co, Nové Zámky – Ladislav Máday
Za Tesgal, s. r. o., Vráble – Ing. Dušan Sládek

K009111
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov V konkurznej veci 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 súlade s ust.§ 34 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca týmto zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 14.06.2017 o 10.30 hod. v priestoroch kancelárie správcu na
adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno (administratívna budova NEXT). Program prvej schôdze
veriteľov: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3.
Voľba zástupcu veriteľov 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR 5. Záver Pri prezentácii
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa s overeným podpisom
veriteľa, a doklad totožnosti. JUDr. Ľubomíra Beňová, správca
K009112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Andreja Hlinku 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
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súpisová hodnota a mena: 594,82 €

V Nitre, dňa 20.04.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K009113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmelík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hydinárska 6/11, 949 01 Nitra - Párovské Háje
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2017 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 44,87 €

V Nitre, dňa 20.04.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K009114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szeder Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2017 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 31K/4/2017, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 39/2017 zo dňa
24.02.2017 pod č. K004210 som bola ustanovená za správcu úpadcu Lukáš Szeder, nar. 05.02.1987, bytom
Novozámocká cesta č.354/10, 941 10, Tvrdošovce.
V súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( ďalej len ZKR) správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 30.05.2017 o 10,30 hod. v kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra.

Program schôdze:

1.Prezencia
2. Správa o stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v súl. § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver

Prezencia veriteľov sa uskutoční pred schôdzou veriteľov od 10,00 hod. do 10,30 hod.
Pri prezencii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia výpis
z Obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
Ing. Mária Budniková - konkurzný správca

K009115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Szeder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2017 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Lukáš Szeder, narodený 05.02.1987, bytom Novozámocká cesta 354/10, 941
10 Tvrdošovce týmto v zmysle ust.§ 76 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ZKR) zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ZKR) zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Tatra banka , a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
POZEMOK - Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape okres Nové Zámky, obec Tvrdošovce, katastrálne
územie Tvrdošovce, , parcelné číslo 3445/18, výmera 728 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
pozemok na ktorom je postavená bytová budova – rodinný dom so súpisným číslo 1114, kód umiestnenia stavby 1
– stavba postavená na zemskom povrchu. List vlastníctva č. 1290.
Spoluvlastnícky podiel: ½
Dôvod zapísania majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZKR
Súpisová hodnota majetku: 50 300,- Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Tatra banka , a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava pre zabezpečenú
pohľadávku č.2, uvedenú v zozname pohľadávok
Ing. Mária Budniková - konkurzný správca

K009116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Štefanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/54/2016 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/54/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Juraj Štefanovič, nar.: 21.09.1983, bytom Železničná 2329/6D, 941 10
Tvrdošovce, zverejňuje v zmysle §76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, súpis
všeobecnej podstaty nasledovne:
HNUTEĽNÉ VECI ZARADENÉ VO VP
p.č. názov hnuteľnej veci

miesto uloženia

súpis. hod.

rok nadobud.

1

Sedacia súprava OMEGA

Tvrdošovce

200,00 €

2016

2

Mikrovlnná rúra

Tvrdošovce

50,00 €

2016

3

Stoličky v počte 4ks

Tvrdošovce

120,00 €

Dôvod zapísania majetku

§67 ods. 1 písm. a) ZoKR

370,00 €

FINANČNÁ HOTOVOSŤ ZARADENÁ VO VP
1 Finančná hotovosť

účet správcu

1 700,00 €

2017

§67 ods. 1 písm. a) ZoKR

2 Časť mzdy za 22017

účet správcu

214,07 €

2017

§67 ods. 1 písm. b) ZoKR

1 914,07 €
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POHĽADÁVKA ZARADENÁ VO VP
p.č. názov odberateľa
1

Marián
HAMA

Harniš

sídlo odberateľa

IČO

Číslo faktúry

- Kruhová 1004/51, 059 71
40722755 102014
Ľubica

Súpis.
hodnota

Dátum
faktúry

2 600,00 €

01.10.2014

vyst. Dôvod
majetku

zapísania

§67ods.1 a) ZoKR

2 600,00 €

v Nitre dňa 20.04.2017

JUDr. Ladislav Barát
správca

K009117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmelík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hydinárska 6/11, 949 01 Nitra - Párovské Háje
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2017 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Andrea Pállová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Čmelík, nar. 28.09.1966, bytom Hydinárska
6/11, 949 01 Nitra – Párovské Háje, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok veriteľom. Kauciu možno zložiť 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.

Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0029 2789 7609, vedený v Tatra banke, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € 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; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Andrea Pállová, správca
V Nitre, dňa 20.04.2017

K009118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Kazík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 86/6, 941 45 Maňa - Veľká Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.9.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2015 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/18/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu Mgr. Martin Kazík, nar. 15.9.1977, bytom Dlhá 86/6, 941 45 Maňa Veľká Maňa v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu
zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh z oddelenej
podstaty. Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti oddelenej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Nitre dňa 19.04.2017
Slovenská insolvenčná k.s., správca
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K009119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radko Kravčuk "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K21/2016S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ZMENA TERMÍNU KONANIA PRVEJ SCHODZE VERITEĽOV
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing.
Radko Kravčuk, nar. 15. 10. 1966, bytom Ružomberok, 034 01 Ružomberok (podnikajúci do 30. 11. 2009 pod
obchodným menom Ing. Radko Kravčuk RAJA, s miestom podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok,
IČO:40 401 430, v súlade s ust. § 34 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej „ZKR“
zvolala prvú schôdzu veriteľov na dňa 18. 05. 2017 so začiatkom o 10,00 hodine v kancelárii správcu, Ul. P.
Mudroňa 505/5, v Martine, ktorej zvolanie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 68/2017 dňa 06. 04. 2017 pod K
007721.
Z dôvodu zmeny termínu konania prvej schôdze veriteľov správca oznamujem zmenu termínu konania prvej
schôdze veriteľov úpadcu Ing. Radko Kravčuk, nar. 15. 10. 1966, bytom Ružomberok, 034 01 Ružomberok
(podnikajúci do 30. 11. 2009 pod obchodným menom Ing. Radko Kravčuk RAJA, s miestom podnikania: K.
Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok, IČO:40 401 430. Prvá schôdza veriteľov úpadcu sa bude konať dňa 22.
mája 2017 (pondelok) so začiatkom o 10,00 hodine v kancelárii správcu, Ul. P. Mudroňa 505/5, 036 01
Martin s nezmeneným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie prvej schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a správa o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.
Rôzne, záver.

V Martine dňa 20. 04. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K009120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907
v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal dňa 20.04.2017 pod č. 62 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Dôvera zdravotná
poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436 v prihlásenej sume pohľadávky 275,32 EUR a pod č. 63 pohľadávku veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina v prihlásenej sume pohľadávky 3.477,18 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline dňa 20.04.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K009121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Horvath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2017 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Marek Horvath, nar.: 17.03.1979, bytom: Gaštanová 3077/15, 010 07
Žilina, oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00-14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred so správcom
dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0903 524 443.
V Žiline dňa 20.04.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K009122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Horvath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2017 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Marek Horvath, nar.:
17.03.1979, bytom: Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 8K/4/2017-43 zo dňa 12.04.2017, zverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 76/2017 zo dňa 20.04.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená JUDr. Mária Cabadajová,
správca, so sídlom Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Marek Horvath, date of birth: 17.03.1979, as at Gaštanová 3077/15, 010 07, Žilina, Slovakia our duty is to inform
you, that the District Court in Zilina No. 8K/4/2017-43 dated 12.04.2017 and promulgated in the Commercial bulletin
No. 76/2017 from 20.04.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Maria
Cabadajova, seat: Uhoľná 9, 010 01 Zilina Slovakia as the trustee of the bankrupt.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which 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 trustee 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 be satisfied 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).

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, 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
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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.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.

V Žiline/In Zilina 20.04.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca/the trustee of bankrupt

K009123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tömölová Marta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 5, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1950
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen správca úpadcu Ing. Marta
Tömölová, nar.: 17.04.1950, bytom Jána Smreka 5, 984 01 Lučenec v zmysle § 96 ods. 2 ZKR v spojení s § 97 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

140

Obchodný vestník 79/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 25.04.2017

1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO
: 00 151 653 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Vo Zvolene, dňa 18.04.2017
LawService Recovery, k.s., správca

K009124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatárová Dagmar, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 279/41, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, správca so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709, správca úpadcu Mgr. Dagmar Tatárová, nar.:
25.01.1962, trvale bytom Hviezdoslavova 279/41, 965 01 Žiar nad Hronom v zmysle § 96 ods. 2 ZKR v spojení s §
97 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské
nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ"), ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Vo Zvolene, dňa 18.04.2017
JUDr. Juraj Rybár, správca
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K009125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2017 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom Mestská záhrada
5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese : Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní,
v úradných hodinách od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese:
jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 20.04.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K009126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2017 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVKY
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!(et) "Nõude esitamise kutse.
Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
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(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní. Invitation to lodge a claim for foreign creditors accorging to the Council Regulation /EC/
No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica sp. zn. 4K/22/2017 zo dňa 06.04.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Tokajská
spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091 (ďalej aj
len ako „Úpadca“) a JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská
Bystrica, bol ustanovený do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
SR číslo OV 73/2017 zo dňa 13.04.2017. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 14.04.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, we are obliged to inform
you, that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. No. 4K/22/2017, dated on 6th April 2017
bankruptcy procedure was declared on the assets of following debtor: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.,
registered seat at Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, Slovak Republic, company identification No.:
36 206 091 and JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., office seat at Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica,
Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 73/2017 dated on 13th April 2017. The bankruptcy
procedure is considered as declared on 14th April 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Jaroslav Jakubčo,
so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika. V jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská
republika, sp. zn. 4K/22/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Jaroslav
Jakubčo, Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one
original also to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská
Bystrica, Slovak Republic, to the proc. No. 4K/22/2017.

Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
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sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt (debtor), about the name, surname and the domicile
or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security
is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the condition. Also
creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in
bankruptcy proceedings in question.

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.
To the lodgment of 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.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
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Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment of
claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to exercise
the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become extinct after
the lodgment basic period of time 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. The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.

Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, 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.

V Banskej Bystrici dňa 20.04.2017
In Banská Bystrica on 20th April 2017

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca Úpadcu (Debtor´s trustee)

K009127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/77/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/77/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Druh podania:

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, kancelária správcu
Veľký Krtíš, IČO: 47 254 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N
a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
ZKR, že dňa 18.04.2017, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu Veľký Krtíš
prihláška pohľadávky veriteľa:
Veriteľ

Istina Úroky

Úroky
omeškania

Stredoslovenská
vodárenská 88,38
0,- € 0,- €
prevádzková spoločnosť, a.s.
€

z Poplatok
omeškania
0,- €

z Náklady
uplatnenia
0,- €

z Suma
spolu

Por. číslo v zozname
pohľadávok

88,38 € 9
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Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K009128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Galbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská Breznica 286, 966 52 Tekovská Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/69/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/69/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Tomáš Galbavý, narodený 14.03.1989, bytom Tekovská Breznica
286, 966 52 Tekovská Breznica, týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
3./ Hnuteľné veci

por.č. Popis hnuteľnej veci

1.

výrobné
číslo

/

inventárne stav
opotrebovanosti

Osobné motorové vozidlo továrenskej značky VIN:
BMW 320d 346L/AS71/31, EČ: ZC091BE
WBAAS710X0PM90201

opravené
nehode

rok výroby /
nadobudnutia

po

2004

rok súpisová
hodnota

3 000,00 €

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Galbavý – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je
14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny, spôsob jej uhradenia a splatnosť;
- dátum a podpis účastníka.
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4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
5. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
6. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať v rámci vopred
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 20.04.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K009129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Jasenie "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie -, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 189 197
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2010 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Správca v súlade s § 38 ods. 6 ZKR zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru:
ZÁPISNICA
zo
zasadnutia
veriteľského
Poľnohospodárske družstvo Jasenie „v konkurze“

výboru

úpadcu

Spisová
značka
súdneho
spisu:
2K/43/2010
Spisová
značka
správcovského
spisu:
2K/43/2010/
S1359
Úpadca:
Poľnohospodárske
družstvo
Jasenie
"v
konkurze"
so
sídlom
976
75
Jasenie
IČO:
00
189
197
Deň
konania
zasadnutia:
07.04.2017
o
15:00
hod.
Miesto konania zasadnutia: zasadacia miestnosť správcu na adrese Námestie SNP 74/28, 960 01
Zvolen
Prítomní:
1.
SKP,
k.s.,
správca
2. OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., so sídlom Pazmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa, IČO: 36 565 849 predseda
veriteľského
výboru
3. VIPEX, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 631 274 člen
veriteľského
výboru
4. CPA s.r.o., so sídlom Kolkáreň 35, Podbrezová 976 81, IČO: 36 000 434 - člen veriteľského výboru
Program
zasadnutia
veriteľského
1. Hlasovanie o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

výboru:

I.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca na deň 07.04.2017 do kancelárie správcu na adresu
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, pričom v zmysle následného doplnenia správcu bolo zasadnutie
veriteľského výboru zvolané na 15.00 hod..
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že dňa 06.04.2017 mu bola e-mailom a následne dňa
07.04.2017 aj poštou doručená žiadosť veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, aby
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07.04.2017 aj poštou doručená žiadosť veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, aby
veriteľský
výbor
uplatnil
voči
správcom
predloženému
konečnému
rozvrhu
výťažku
pre
nezabezpečených veriteľov námietky tak, ako sú tieto špecifikované v jeho žiadosti. Predseda
veriteľského výboru preto danú žiadosť bezodkladne e-mailom odoslal ostatným členom veriteľského
výboru na jemu známe e-mailové adresy, pričom ich vyzval, aby hlasovali aj o tejto žiadosti.
Na účely hlasovania sa písomne hlasujúci veriteľ považuje za prítomného na zasadnutí veriteľského
výboru. V termíne stanovenom na uskutočnenie hlasovania boli správcovi doručené písomné
hlasovania všetkých členov veriteľského výboru. Na účely uznášaniaschopnosti možno konštatovať, že
na zasadnutí boli prítomní všetci členovia veriteľského výboru, a teda zasadnutie veriteľského výboru
bolo
podľa
§
38
ods.
2
v
spojení
s
ods.
3
ZKR
uznášaniaschopné.
II.
Hlasovanie
a)
Hlasovanie o námietkach proti návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty tak, ako
o ich uplatnenie požiadal nezabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005:
Výsledok
ZA:
1
(OPEN
DOOR
PROTI:
ZDRŽAL: 2 (nehlasoval CPA s.r.o., VIPEX, s.r.o. „v konkurze“)

INTERNATIONAL,

hlasovania:
s.r.o.)
0

Navrhované uznesenie nebolo schválené.
b)
Hlasovanie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Výsledok hlasovania:
ZA:
2
(CPA
s.r.o.,
VIPEX,
PROTI:
ZDRŽAL: 1 (nehlasoval OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o.)

s.r.o.

„v

konkurze“)
0

Navrhované uznesenie bolo schválené.
Vzhľadom
na
vykonané
hlasovanie
veriteľský
výbor
prijal
nasledovné
uznesenie:
Uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Jasenie „v
konkurze“, 976 75 Jasenie, IČO: 00 189 197 schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov vyhotovený dňa 20.02.2017 správcom SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691 a predložený veriteľskému výboru podaním zo dňa 22.02.2017.“
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu
predseda veriteľského výboru toto zasadnutie ukončil.

zvolaného

zasadnutia

veriteľského

Vo Zvolene, dňa 07.04.2017
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., predseda veriteľského výboru

K009130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FORTUS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 105
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
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Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/83/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/83/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416, správca úpadcu FORTUS s.r.o., so sídlom Uľanská cesta 4, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 038 105, týmto v súlade s ust. § 85 ods. 2 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
a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00
hod. Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na
adrese kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo
telefonicky na kontaktnom tel. čísle: 0908 977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K009131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FORTUS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 105
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/83/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/83/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: FORTUS s.r.o., so sídlom
Uľanská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 038 105 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/83/2016 - 61 zo dňa 07.04.2017 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 73/2017 zo dňa 13.04.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a za správcu
Úpadcu bola ustanovená obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom Lazovná 20, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated the 29th of May 2000, as the trustee
of bankrupt: FORTUS s.r.o., registered seat: Uľanská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, ID
number: 36 038 105 (hereinafter referred as „Bankrupt“) I am obliged to inform you that with the resolution
of the District court in Banská Bystrica proc. No. 2K/83/2016 - 61 dated the 07th of April 2017, published in
the
Commercial
bulletin
No.
73/2017
dated
the
13th
of
April
2017,
bankruptcy
was declared on the Bankrupt´s estate and simultaneously by mentioned resolution trading company T. R. I.
Solutions k.s., registered seat: Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, ID number: 50 343 416
(hereinafter referred as „Trustee“) was appointed as the trustee of the Bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia predmetného
uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of that resolutions shall be considered the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Commercial bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of that resolutions shall be considered the
day following the day after the publishing of that resolution in the Commercial bulletin. The debtor becomes
the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and
Restructuring Act as amended (hereinafter referred as „BRA”) in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the bankruptcy estate, shall be lodged by an application (§ 28 sec.
1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u Správcu na adrese: Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, pričom Správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu;
v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the Trustee with registered seat: Lazovná 20, 974
01 Banská Bystrica, Slovak republic, where 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 be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose intention to set up was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum (§
28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej Správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an secured claim, also the security right must be duly and on time applied by 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).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the basic registration period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, 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
applied against affected esets as claim against bankruptcy estate, which will be satisfied after satisfying all
other claims against this esets (§ 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
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will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
Bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
Each secured claim must be lodged separately application which has to provide information about the
object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security (§ 29
sec. 2 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 application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines a statement in the application, 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 appoint his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the appointment of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without 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 should not be taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions should be 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, which has to be applied in the bankruptcy by an application, was
applied cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, 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.
This notice refers to the creditors who have their habitual residence, 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.

T. R. I. Solutions k.s.
konkurzný správca - bankruptcy trustee
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K009132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Ojala Slovakia, s.r.o., so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, IČO:
44 310 226, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu pohľadávok
nasledovne označené pohľadávky :
Položky zoznamu pohľadávok : 131.1 až 131.10, veriteľ : BEDEKO, s.r.o., so sídlom Bratislavská 1838, 010 01
Žilina, IČO: 43 938 230, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 06.03.2017, celková prihlásená
suma 134.151,17 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 132.1, veriteľ : NOVITECH Nové Zámky, so sídlom Komárňanská cesta 1, 940 64
Nové Zámky, IČO: 34 104 445, prihláška pohľadávky zo dňa 03.03.2017, celková prihlásená suma 201,60 eur.
Položky zoznamu pohľadávok : 133.1 až 131.15, veriteľ : Essentra Components s.r.o., so sídlom Gogoľova 18,
851 01 Bratislava, IČO: 46 682 597, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 06.03.2017, celková
prihlásená suma 1.839,91 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 134.1, veriteľ : OXYPLAST BELGIUM N.V./S.A., so sídlom Hulsdonk 35, Havennr.
4250 H, B-9042 Gent – Mendonk, Belgicko, prihláška pohľadávky zo dňa 02.03.2017, celková prihlásená suma
3.123 eur.
Položky zoznamu pohľadávok : 135.1 až 135.5, veriteľ : SK . PACK s. r. o., so sídlom 17. novembra 958, Čadca,
IČO: 36 382 906, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 08.03.2017, celková prihlásená suma
1.510,85 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 136.1, veriteľ : Nordson CS spol. s r.o., so sídlom Šumavská 15, 602 00 Brno,
Česká republika, IČO: 49 966 995, prihláška pohľadávky zo dňa 07.03.2017, celková prihlásená suma 547,06 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 137.1, veriteľ : Q - ELEKTRIK a.s., so sídlom Podzámčí 1926, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava, Česká republika, IČO: 26 789 665, prihláška pohľadávky zo dňa 06.03.2017, celková prihlásená
suma 21.721,50 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 138.1, veriteľ : Jozef Melich, s miestom podnikania 962 12 Stožok č. 370, IČO:
41 877 934, prihláška pohľadávky zo dňa 05.03.2017, celková prihlásená suma 434 eur.
Položky zoznamu pohľadávok : 139.1 až 139.4, veriteľ : ESNASA SLOVENSKO, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta
1076/16, 920 41 Leopoldov, IČO: 46 422 609, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 10.03.2017,
celková prihlásená suma 9.877,73 eur.
Položky zoznamu pohľadávok : 143.1 až 143.4, veriteľ : IBG Slovensko, s.r.o., so sídlom Šenkvická cesta 11, 902
01 Pezinok, IČO: 36 026 506, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 06.03.2017, celková
prihlásená suma 1.161,28 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 144.1, veriteľ : KARTONBOX s.r.o., so sídlom Lipová 6459/6, 974 09 Banská
Bystrica, IČO: 50 092 618, prihláška pohľadávky zo dňa 13.03.2017, celková prihlásená suma 3.770,64 eur.
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Položky zoznamu pohľadávok : 145.1 až 145.254, veriteľ : KLIMEX Hutnícky materiál s. r. o., so sídlom ul.
Mikovíniho 2/A, 917 01 Trnava, IČO: 36 255 963, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
21.03.2017, celková prihlásená suma 94.245,30 eur.
Položky zoznamu pohľadávok : 146.1 až 146.4, veriteľ : Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., so sídlom Galvaniho
17/B, 821 02 Bratislava, IČO: 31 338 551, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 20.03.2017,
celková prihlásená suma 974,87 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 147.1, veriteľ : EVTEC AG, so sídlom Rengglochstrasse 19, CH – 6012 Kriens –
Obernau, Švajčiarsko, Identifikačné číslo: CHE – 115.813.047, prihláška pohľadávky zo dňa 23.03.2017, celková
prihlásená suma 8.386,40 eur.
Položky zoznamu pohľadávok : 148.1 až 148.6, veriteľ : NCC Danmark A/S, so sídlom Tobaksvejen 2A, 2860
Søborg, Dánsko, Identifikačné číslo : 69894011, prihláška pohľadávky zo dňa 31.03.2017, celková prihlásená suma
57.193,55 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 149.1 veriteľ : Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., so
sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030, súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok zo dňa 31.03.2017, celková prihlásená suma 964,55 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 20.04.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K009133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "vkonkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 63/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v konkurze", so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21159/S, oznamuje,
že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, bola do Zoznamu pohľadávok zapísaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty súhrnná prihláška
nezabezpečených veriteľov, veriteľa: Dušan Matúška, IČO: 32 617 151, Okružná 11, 984 03 Lučenec, v celkovej
prihlásenej sume 500,88 EUR.

Ing. Katarína Tkáčová
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správca konkurznej podstaty

K009134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 612/4, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.4.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K58/2013-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K58/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy za mesiac január 2017 vo výške 57,00 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1,
súpisová hodnota 57,00 EUR.
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy za mesiac február 2017 vo výške 59,15 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1,
súpisová hodnota 59,15 EUR.
V Hnúšti, dňa 20. apríla 2017

JUDr. Ján Čipka, správca

K009135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Siska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Nográdyho 1376/5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2015 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

JUDr. Denisa Pejchalová, správca konkurznej podstaty Slavomír Siska, nar. 18.1.1966, bytom A. Nográdyho
1376/5, 960 01 Zvolen v zmysle § 28 ods. 3 ZKR

dňa 18. apríla 2017 zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku prihlásenú prihláškou pohľadávky s por. č. 1 po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
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veriteľ: Stavebné bytové družstvo Zvolen, so sídlom A. Nográdyho 1455/24, 960 01 Zvolen, IČO: 00 222 054,
celková prihlásená suma 117,36 €

K009136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kútik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ďurove
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K/81/2016 s546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/81/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Z á p i s n i c a z konania 1. schôdze veriteľov
Dátum a čas konania schôdze: 20.04.2017 o 10.00 hod.
Miesto konania schôdze: v sídle správcu konkurznej podstaty: Lučenec, Martina Rázusa 29

Začiatok schôdze: 10:00 hod.
Ukončenie schôdze: 10:25 hod.
Predseda schôdze: JUDr. Ján Ďurove, správca konkurznej podstaty
Zapisovateľka : Mária Matúšková – asistentka správcu
Prezentácia prítomných veriteľov sa uskutočnila od 09:30 do 10:00 hod.
Prítomný veriteľ :
·
·

IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o. , Bratislava, zast. JUDr. Jakub Izák
I.K.M. REALITY – STAVING BB a.s., zast. JUDr. Ing. Miroslav Ďuraj

Program :
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKoR
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKoR
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5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1.
Schôdzi v súlade so zákonnou úpravou predsedá správca úpadcu JUDr. Ján Ďurove, ktorý
po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení
s dátumom, časom,
miestom a programom I. schôdze veriteľov úpadcu v Obchodnom vestníku č. 56/2017 zo dňa 21.03. 2017. Správca
ďalej skonštatoval, že 1. schôdza veriteľov je podľa § 35 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR) uznášaniaschopná, pretože na schôdzi je prítomný aspoň jeden veriteľ.
O priebehu schôdze bude spísaná zápisnica správcom a to tak, že správca bude diktovať
schôdze podľa jednotlivých bodov programu zapisovateľovi .

opis priebehu

Odpis zápisnice bude po ukončení schôdze priamo doručený súdu. Zápisnica bude tvoriť
súčasť správcovského spisu.
Právo hlasovať má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená,
na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Celková výška prihlásených pohľadávok je
168305,34 € z toho zistených pohľadávok je 168305,34 €.
Schôdza je uznášaniaschopná, pretože sa jej zúčastnili dvaja veritelia, počet hlasov
·
·

IMPULS LEASING Slovakia s.r.o. , Bratislava, počet hlasov 5268
I.K.M. REALITY – STAVING BB a.s., počet hlasov 85581.

K bodu 2.
Správca v stručnosti informoval o svojej činnosti a vykonaných úkonoch od vyhlásenia
konkurzu pri zisťovaní majetku úpadcu, o súpise majetku úpadcu, o priebehu konkurzného konania s poukazom na
správy priebežne podávané správcom v danej konkurznej veci na Okresný súd Banská Bystrica.

Uznesenie č. 1
Schôdza veriteľov berie správu na vedomie.
Za: veriteľ IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o. , Bratislava, počet hlasov 5268 ( 6 % )
Proti: Zdržal sa: -

Za: veriteľ I.K.M. REALITY–STAVING BB, a.s. B. Bystrica, počet hlasov 85581 ( 94 % )
Proti: Zdržal sa: 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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K bodu 3.
Vzhľadom na to, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici o vyhlásení konkurzu bol zároveň otvorený malý
konkurz, predkladám návrh na zástupcu veriteľov s ust. § 37 ods. 1 ZKR ako aj v súlade s ustanovením § 107 ods. 2
ZKR, podľa ktorého návrhy na zástupcu veriteľov predkladá správca spomedzi prítomných nezabezpečených
veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom
hlasov, až kým nie je zvolený zástupca veriteľov.
Správca navrhol hlasovanie o zástupcovi a to I.K.M. REALITY–STAVING BB, a.s. B. Bystrica.

Hlasovanie :
Za: veriteľ IMPULS LEASING Slovakia s.r.o. , Bratislava, počet hlasov 5268 ( 6 % )
Proti: Zdržal sa: -

Za: veriteľ I.K.M. REALITY–STAVING BB, a.s. B. Bystrica, počet hlasov 85581 ( 94 % )
Proti: Zdržal sa: -

Uznesenie č. 2 :
Schôdza veriteľov zvolila zástupcu veriteľov :
I.K.M. REALITY–STAVING BB, a.s. B. Bystrica , IČO: 36018741

K bodu 4.
Správca oboznámil veriteľov so skutočnosťou, že povinným bodom rokovania 1. schôdze
veriteľov je rozhodovanie o výmene správcu a súčasne ich oboznámil s právnou úpravou tohto rozhodovania.
Vyzval prítomných veriteľov, aby v prípade návrhu na výmenu správcu predniesli návrh na nového správcu.

Veriteľ I.K.M. REALITY–STAVING BB, a.s. B. Bystrica , IČO: 36 018 741 navrhol
výmenu správcu a za nového správcu navrhol:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k. s. , sídlo : Martina Rázusa 146/23,
984 01 Lučenec, IČO: 47255561, číslo správcu S1736

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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Hlasovanie za nového správcu
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k. s. , Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, IČO: 47255561, číslo
správcu S1736

Za: veriteľ IMPULS LEASING Slovakia s.r.o. , Bratislava, počet hlasov 5268 ( 6 % )
Proti: Zdržal sa: -

Za: veriteľ I.K.M. REALITY–STAVING BB, a.s. B. Bystrica, počet hlasov 85581 ( 94 % )
Proti: Zdržal sa: -

Uznesenie č. 3:
Novým správcom je Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k. s. , Martina Rázusa 146/23, 984 01
Lučenec, IČO: 47255561, číslo správcu S1736.

K bodu 5. a 6.
Keďže zo strany veriteľov neboli žiadne ďalšie otázky ani námietky, správca poďakoval
prítomným za účasť a následne 1.schôdzu veriteľov ukončil o 10:25 hod.

Lučenec 20.04.2017
JUDr. Ján Ďurove, správca

K009137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Výbošťok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 75/2016 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 75/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za mesiac marec 2017 (zrážky zo mzdy úpadcu
v rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,00 €
RESKON, k.s. SKP

K009138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černická Paula, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4860/9 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2016 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 4
Deň zapísania: 18.04.2017
Druh zložky: iná majetková hodnota - § 38 písm. h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Popis súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 169,30 EUR
V Humennom, dňa 20.04.2017
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K009139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 3394 / 13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/80/2015 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/80/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 9
Deň zapísania: 19.04.2017
Druh zložky: iná majetková hodnota - § 38 písm. h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Opis súpisovej zložky majetku: Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 500,- EUR
V Humennom dňa 20.04.2017
JUDR. Ján Ninčák, MBA, PhD.
správca

K009140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Grešáka 20, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2016 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, správca konkurznej podstaty úpadcu: Dušan Sivák, nar. 08.05.1963, bytom J. Grešáka 20, 085 01
Bardejov, konkurzné konanie sp. zn. 1K/47/2016 vedenom na Okresnom súde Prešov, v zmysle ust. § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len “ZKR”) zvoláva prvú schôdzu
veriteľov na deň 15.05.2017, so začiatkom o 09:00 hod. v kancelárii správcu, č. dv. 315, III. poschodie
podnikateľského centra RPIC Prešov, na ul. Raymanova 9, Prešov, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa ust. § 107 ods. 2 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.

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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Veritelia - fyzické osoby - pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby – pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom
totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
(Pri použití navigačných systémov, ak nie je nájdená ulica Reimanova 9, zadajte názov ulice ako Raymanova 9.)
GPS Súradnice : 48° 59' 20.3132319" N 21° 15' 1.1758804" E

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP úpadcu: Dušan Sivák

K009141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martin Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 118/39, 08701 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1965
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažné pohľadávky:
Hviezdoslavova
Giraltovce 08701 46223029
453/9
Hviezdoslavova
Ing. Martin Varga VRG design
Giraltovce 08701 46223029
453/9
Hviezdoslavova
Ing. Martin Varga VRG design
Giraltovce 08701 46223029
453/9
Hviezdoslavova
Ing. Martin Varga VRG design
Giraltovce 08701 46223029
453/9
Hviezdoslavova
Ing. Martin Varga VRG design
Giraltovce 08701 46223029
453/9
Allianz - Slovenská poisťovňa, Dostojevského rad
Bratislava 81574 00151700
a.s.
4
Ing. Martin Varga VRG design

78,72 € EUR Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac august/2016
Zrážky zo mzdy
september/2016
Zrážky zo mzdy
78,72 € EUR
október/2016
78,72 € EUR

úpadcu

za

mesiac

úpadcu

za

mesiac

85,09 € EUR Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac február/2017
85,09 € EUR Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac marec/2017
730 € EUR

Poistné plnenie
0358887891

z

poistnej

SKP, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Grešáka 20, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2016 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty úpadcu Dušan Sivák, nar. 08.05.1963, bytom J.
Grešáka 20, 085 01 Bardejov, týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 1K/47/2016 vedenom na
Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v
OTP banke a. s. SK10 5200 0000 0000 1740 0027, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP úpadcu: Dušan Sivák

K009143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Odehnal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2015 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Peter Odehnal, nar. 19.04.2972, trvale bytom Poprad, adresa na doručovanie OR HaZZ Poprad,
Huszova č. 4, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty - dňa 19.04.2017 mu bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Mesto Poprad,
právny dôvod: predpísaný poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na r. 2015 v sume: 18,13 € a
na r. 2016 v sume 21,19 €, celkom v sume: 39,32 €, ktorá bola v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod por. č. 6.

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

K009144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusinová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/7/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, správca úpadcu Kristína
Rusinová, narodená: 09.07.1964, trvale bytom: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta v zmysle § 96 ods. 2 ZKR v
spojení s § 97 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach dňa 18.04.2017
LawService Recovery, k.s., správca

K009145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
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: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze“, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/58/2014 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do Zoznamu pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu zapísaná nasledovná pohľadávka:

- Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, so sídlom Radlinského
37, 817 73 Bratislava

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:

189/1

Prihlásená suma:

791,04 Eur

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K009146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jána Francisciho 154 / 31, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku, zrazenú časť mzdy v sume 204,43 EUR, ktorá bola
poukázaná na účet správcu dňa 08.03.2017.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku, zrazenú časť mzdy v sume 288,43 EUR, ktorá bola
poukázaná na účet správcu dňa 11.04.2017.
V Košiciach, dňa 20.04.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca podstaty

K009147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jána Francisciho 154 / 31, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S795
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca podstaty úpadcu Miroslav MLYNARČÍK, nar. 03.10.1963, bytom Jána Francisciho 154/31, Levoča, podľa §
34 ZKR zvoláva opakovanú 1. schôdzu veriteľov na deň 15.05.2017 o 13,00 hod. v kancelárii správcu na ul.
Rázusova 1, 040 01 Košice s týmto programom :
1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne a záver
V Košiciach, dňa 20.04.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca podstaty

K009148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Oto Kancel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 43, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1969
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2015 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

34. Pozemok parcela registra „E“ číslo 1328/103, druh lesný pozemok, výmera 132 936 m2, nachádzajúci sa v KÚ
Malá Tŕňa, okres Trebišov, zapísaný na LV číslo 1102, v podiele 2/190, súpisová hodnota 40,- €.

K009149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Šuľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2017 - S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie ul. Letná č. 80, 052 01 Spišská Nová Ves, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979, bytom Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce, vedenom na Okresnom súde
Košice I, pod sp. zn.: 26K/3/2017, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
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Košice I, pod sp. zn.: 26K/3/2017, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len “ZKR”) schôdzu veriteľov.
Prvá schôdza konkurzných veriteľov sa uskutoční dňa 29.05.2017 o 10:00 v kancelárii správcu na ul. Letná 80,
Spišská Nová Ves, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu,
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR,
4. Hlasovanie o výmene správcu
5. Rôzne, záver.
Veritelia - fyzické osoby - pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby – predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti
príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia úradne overenú plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Roman Zajac
správca

K009150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Šuľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/3/2017- S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

č. konania:

26K/3/2017

súd:

Okresný súd Košice I.

úpadca:

Radovan Šuľ, nar. 12.12.1979,
trvale bytom Obchodná 12/23, 078 01 Sečovce

správca:

JUDr. Roman Zajac, správca, Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Správca zapísaný v zozname MSSR pod značkou S 895
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Súpis vyhotovený dňa:

17.03.2017

Súpis aktualizovaný dňa:

20.04.2017

Deň vydania: 25.04.2017

Všeobecná podstata
Iná majetková hodnota:
Por.č.

Popis

Súpisová hodnota

zapísané

1.

Zrážky z príjmov úpadcu -zamestnávateľ U.S.Steel - SBS, s.r.o.

595,91 €

17.03.2017

2.

Pohľadávka z účtu ZUNO BANK AG

247,02 €

07.04.2017

JUDr. Roman Zajac, správca

K009151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Koššuth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 341, 049 21 Betliar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/50/2016 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Po uplynutí základnej zákonnej prihlasovacej lehoty bola do sídla kancelárie správcu doručená
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa nasledovne:

prihláška

Veriteľ: Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., IČO: 35 831 154, Sídlo: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Prihlásené
poradie: Iná, Celková prihlásená suma: 10 082,44 €.
Správca konkurznej podstaty v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ZKR) zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní
pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku s poukázaním na ust. § 32 ods. 3 písm.
b) ZKR.
Košice, dňa 20. apríla 2017

Ing. Imrich Krupička, správca
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