Obchodný vestník 82/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.04.2017

K009360
Spisová značka: 3K/70/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu DSL Plus, s.r.o., so sídlom
Šenkvická 9/2615, 902 01 Pezinok, IČO: 31 359 019, správcom ktorého je: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 322, uznesením č. k. 3K/70/2010 - 185 zo dňa 21.11.2016
rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
Žellova 2, 829 24 Bratislava na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.12.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K009361
Spisová značka: 3K/28/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KAPITÁL IMPÉRIUM s.r.o., so
sídlom Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 44 342 004, správcom ktorého je: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom
kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1267, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
rozhodol

Súd konkurz na majetok úpadcu: KAPITÁL IMPÉRIUM s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 811 09
Bratislava, IČO: 44 342 004 zrušuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009362
Spisová značka: 3K/56/2010
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: GOTIVE, a.s., so sídlom Zámocká 34, 811 01 Bratislava, IČO:
35 813 717 správcom ktorého je JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, uznesením zo
dňa 15.3.2017, č. k. 3K/56/2010 -1138 zrušuje konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K009363
Spisová značka: 6R/3/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TATRA SPC20, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821
08 Bratislava, IČO: 45 363 803, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 118189/B,
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TATRA SPC20, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821
08 Bratislava, IČO: 45 363 803, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 118189/B,
o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: TATRA SPC20, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava,
IČO: 45 363 803
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka TATRA SPC20, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava,
IČO: 45 363 803.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava,
zn. správcu: S1590.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b)
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevodu majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve
alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo akékoľvek zaťaženie majetku Dlžníka
zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, pôžičke alebo zmluvy o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov Dlžníkom;
e)
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníkom alebo k vzniku
ručiteľského záväzku Dlžníka;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
právne úkony bez primeraného protiplnenia alebo vykonanie zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
právne úkony ukracujúce záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
akékoľvek plnenie peňažného záväzku zo strany Dlžníka vo výške presahujúcej 6.500,- Eur alebo
viacerých peňažných záväzkov voči tomu istému subjektu vo výške presahujúcej sumu 13.500,- Eur v priebehu
šiestich mesiacov;
j)
zmluvy, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 9.000,- Eur;
k)
zmluvy, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť určitú
činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch mesiacov;
l)
právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch;
m)
plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
n)
všetky právne úkony, ktoré Dlžník vykoná voči osobe s ním spriaznenej alebo medzi Dlžníkom a
spriaznenými osobami veriteľov Dlžníka;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „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. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
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prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
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).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009364
Spisová značka: 6K/26/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CCU SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Za školou 2, 900 28
Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 385 344, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1672, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CCU
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Za školou 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 385 344,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: CCU SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Za školou 2, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, IČO: 36 385 344.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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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 24.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009365
Spisová značka: 3K/41/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HJ GROUP, s.r.o., so sídlom
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 35 935 472, správcom ktorého je JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406, 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, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 990,00
Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009366
Spisová značka: 3K/41/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HJ GROUP, s.r.o., so sídlom
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 35 935 472, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie
Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406, o žiadosti správcu o uloženie súhlasu so znením zmluvy o
prevode obchodného podielu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti príslušného orgánu udeľuje správcovi: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Mostová
2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406, súhlas so znením zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá bude
uzatvorená medzi úpadcom, za ktorého koná správca JUDr. Štefan Dedák a vybratým záujemcom: Hotely mládeže
Slovakia, a. s., Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 31 347 771, pričom ide o prevod splateného 100%-ného
obchodného podielu v spoločnosti PK Triangel s. r. o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 791 610, za
ponúknutú cenu 1,- Eur a o prevod splateného 100%- ného obchodného podielu v spoločnosti FACILITY
MANAGEMENT, s. r. o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 420 328, za ponúknutú cenu 1,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009367
Spisová značka: 6K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Nina Roháčková, nar.
20.07.1977, trv. byt. Čsl. Parašutistov 213/11, 831 03 Bratislava, správcom ktorého je INSOLVENCY GROUP, k.s.,
so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1768, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: INSOLVENCY GROUP, k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831
04 Bratislava, zn. správcu: S 1768, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009368
Spisová značka: 6K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAMIA, spol. s r.o., so sídlom
Veternicova 7, 841 05 Bratislava, IČO: 31 347 801, správcom ktorého je KRIVANKON, k. s., so sídlom kancelárie
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S1704, 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, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 1
440,00 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009369
Spisová značka: 8K/18/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: GALLEGOS s.r.o., so sídlom: Ružová dolina 16648/8,
821 09 Bratislava, IČO: 50 375 423, právne zast.: JUDr. Eva Matisková, so sídlom kancelárie: Ružová dolina 8, 821
09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GALLEGOS s.r.o., Ružová dolina 16648/8, 821
09 Bratislava, IČO: 50 375 423
rozhodol
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa
č. 200/2011
z. o Obchodnom
Súd vyhlasujeVydáva
konkurz
na majetok
dlžníka:Slovenskej
GALLEGOS
s.r.o.,
sozákona
sídlom:
Ružová Z.
dolina
16648/8, vestníku
821 09 Bratislava,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
IČO: 50 375 423.
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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: GALLEGOS s.r.o., so sídlom: Ružová dolina 16648/8, 821 09 Bratislava,
IČO: 50 375 423.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Ján Voloch, Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1311
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
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 čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 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.
ZKR).

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

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
Vydáva
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spravodlivosti
Slovenskejaž
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
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10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009370
Spisová značka: 4K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: QIWI s. r. o., so sídlom Špitálska 53, 811 01
Bratislava, IČO: 45 415 617, správcom ktorého je JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom Dunajská 25, 811 08
Bratislava, značka sp. S483, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava,
značka sp. S483, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.966,54
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009371
Spisová značka: 2K/24/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka FOLPEX, spol. s r.o. "v likvidácii", so sídlom 984
01 Lučenec, Rúbanisko II/40, IČO: 31 629 181, zast. likvidátorom Mgr. Viktóriou Hellenbart, M. Rázusa 32, 984 01
Lučenec, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2715/S o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - FOLPEX, spol. s r.o. "v likvidácii", so sídlom 984 01 Lučenec,
Rúbanisko II/40, IČO: 31 629 181
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009372
Spisová značka: 4K/24/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa ITSG s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 2A, 974 04 Banská
Bystrica, IČO: 36 675 130, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č.
29078/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi ITSG s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 2A, 974 04 Banská Bystrica, IČO:
36 675 130.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.04.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009373
Spisová značka: 4K/19/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/19/2017
vo veci
navrhovateľa: VAV HOLD a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 43 904 505
a ním označeného veriteľa: EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s., Račianska 96, Bratislava a Schránková firma
s.r.o., so sídlom Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 283 134
proti
dlžníkovi: Europa SC ZV, a.s., so sídlom Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen, IČO: 36 773 808
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 05. júna 2017 o 10.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Europa SC ZV,
a.s., so sídlom Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen, IČO: 36 773 808, a to:
veriteľa EUROPA FACILITY MANAGEMENT a.s., Račianska 96, Bratislava a Schránková firma s.r.o., so sídlom
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 283 134 o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009374
Spisová značka: 4K/19/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
4K/19/2017
vo veci
navrhovateľa: VAV HOLD a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 43 904 505
proti
dlžníkovi: Europa SC ZV, a.s., so sídlom Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen, IČO: 36 773 808
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pojednávanie
na deň
05. júna
2017 ozákonov
10.00 na
hod.
na Okresnom
súde
Banská Bystrica, Skuteckého
a o zmene
a doplnení
niektorých
svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk

nariaďuje sa
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
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dlžníkovi: Europa SC ZV, a.s., so sídlom Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen, IČO: 36 773 808
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 05. júna 2017 o 10.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009375
Spisová značka: 4R/7/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa MG Logistic s.r.o., so sídlom Unionka 9351/54, 960 01
Zvolen, IČO: 36 431 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:
29783/S, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
Súd nahradzuje súhlas skupiny veriteľov - skupina BNV (bežní nezabezpečení veritelia) s
reštrukturalizačným plánom dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 31.03.2017, a ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.
II.
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka MG Logistic s.r.o., so sídlom Unionka 9351/54, 960 01
Zvolen, IČO: 36 431 621 v znení ku dňu 30.03.2017, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 31.03.2017, a
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.
III.
Súd ukončuje reštrukturalizáciu dlžníka MG Logistic s.r.o., so sídlom Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen,
IČO: 36 431 621.
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
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ZKR). Prihláška sa podáva
na
predpísanom
tlačive,
ktorého
vzor jewebovom
ustanovený
v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
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.104 ZKR).

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).
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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 21.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009376
Spisová značka: 26K/38/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: František Doffek, nar.
30.06.1985, s miestom podnikania Bystrá 641/13, 053 11 Smižany, IČO: 43 007 724 o odvolaní správcu z funkcie
takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie: Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, zn. správcu: S1345.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, 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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K009377
Spisová značka: 26K/39/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: JOMI MONT s.r.o., so sídlom
Priemyselná 14, 071 01 Michalovce, IČO: 45 266 042 o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1178.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009378
Spisová značka: 26K/9/2017
OZNAM
Spisová značka : 26K/9/2017

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

A-linea s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 054 305

proti odporcovi (žalovanému) RRP media representative s.r.o., Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 48 028 461
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 30.05.2017 o 08.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 26C,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu späťvzatia návrhu na vyhlásenie konkurzu navrhovateľom.

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 21.04.2017
Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Andrea Pohančeníková
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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Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Andrea Pohančeníková

Okresný súd Košice I dňa 21.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009379
Spisová značka: 26K/9/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: A- linea s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice mestská časť Juh, IČO: 36 054 305 proti dlžníkovi: RRP media representative s.r.o., so sídlom Dunajská 3, 040 01
Košice, IČO: 48 028 461 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre späťvzatie návrhu.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu navrhovateľovi v sume 1 659,70 EUR, vedený pod položkou denníka D19-22/2017, na adresu navrhovateľa:
A- linea s.r.o., so sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 054, do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009380
Spisová značka: 9K/58/2009
OZNAM
9K
/58/2009
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Strama, nar. 23.03.1971, bytom
Štós č. 180, 044 26 Štós o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, o odvolaní správcu podstaty
JUDr. Františka Kočku proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 9K/58/2009-619 zo dňa 21.3.2016 uverejňuje
uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 3CoKR/15/2016 - 661 zo dňa 23.2.2017 takto
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej vo veci návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku na majetok
úpadcu Ladislav Strama, nar. 23.3.l971, bytom Štós č. 180, 044 26 Štós, o odvolaní správcu podstaty JUDr.
Františka Kočku proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 9K/58/2009-619 zo dňa 21.3.2016 takto
rozhodol :
Zrušuje

uznesenie vo výroku o nepriznaní náhrady preukázaných výdavkov a odmeny správcu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
mesiacov od Vydáva
doručenia
rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
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vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).

Zrušuje

uznesenie vo výroku o nepriznaní náhrady preukázaných výdavkov a odmeny správcu.

P o u č e n ivestník
e:
Obchodný
82/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.04.2017

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) 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 C.s.p.).
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 C.s.p./.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
V Košiciach 23.februára 2017
JUDr. Drahomíra Brixiová
predseda senátu
JUDr. Gabriela Varhalíková
člen senátu
JUDr. Jozef Vanca
člen senátu

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Andrea Pohančeníková
V Košiciach, dňa 21.4.2017

Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K009381
Spisová značka: 26K/50/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Koššuth, nar. 24.11.1976, bytom
Pokroku 341, 049 21 Betliar o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040
11 Košice, zn. správcu: S1178, nespotrebovanú časť preddavku v sume 664 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 664 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 23.08.2016 pod položkou denníka D19 - 182/2016 na účet číslo: SK72 1100
0000 0029 3809 7586, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, 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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K009382
Spisová značka: 26K/50/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Koššuth, nar. 24.11.1976,
bytom Pokroku 341, 049 21 Betliar o návrhu správcu: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 11
Košice, zn. správcu: S1178 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 11 Košice, zn. správcu:
S1178, paušálnu odmenu vo výške 497,91 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009383
Spisová značka: 26K/64/2016
OZNAM
spisová značka: 26K/64/2016

UPOVEDOMENIE

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Imrich Krupička, bytom Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké
Tatry zast. JUDr. Gáborom Szárazom, advokátom, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, proti dlžníkovi: T Silver,
a.s. v likv. , Popradská 64/I., 040 11 Košice,, IČO: 36 458 911 zast. JUDr. Michaelom Medviďom, advokátom
,Wurmova 1131/4, 040 23 Košice v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
odročuje pojednávanie
vytýčené na deň 12.5.2017 o 08:30 hod. č.d. 26/B z dôvodu návrhu právneho zástupcu žalovaného .
Nový termín pojednávania je 16.5.2017 o 10:00 hod. miestnosť č. dv.: 26/C posch.: 1
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“) ].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
CSP).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť,
že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
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nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).

ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
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ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

V Košiciach , dňa 24.4.2017
JUDr. Róbert
Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia: Dana Geletová

Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009384
Spisová značka: 31K/63/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Katarína Masri, narodená: 13.06.1971,
bytom: Hlavná 12/18, 040 01 Košice, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom kancelárie: Vojenská 12, 040 01
Košice, zn. správcu: S1286 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 253/2016 správcovi podstaty, Ing. Zuzana Schwartzová,
so sídlom kancelárie: Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286 na účet č. SK25 1100 0000 0029 3414 0444,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009385
Spisová značka: 31K/36/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Pavol Popp, narodený: 28.06.1951,
bytom: Zalužice 410, 072 34 Zalužice o návrhu na povolenie oddlženia takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Pavol Popp, narodený: 28.06.1951,
bytom: Zalužice 410, 072 34 Zalužice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Ing. Pavol Popp, narodený: 28.06.1951, bytom: Zalužice 410, 072 34 Zalužice, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 05.12.2012 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009386
Spisová značka: 31NcKR/10/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Blažej, narodený: 07.06.1974, trvale
bytom: K ihrisku č. 10/6, 044 20 Malá Ida, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Dušan Blažej, narodený: 07.06.1974, trvale bytom: K ihrisku č. 10/6, 044 20 Malá Ida,
od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 24.09.2013 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
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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)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009387
Spisová značka: 31K/65/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RNDr. Ľubica Ferková, narodená:
22.09.1964 trvale bytom: Cyrila a Metoda č. 2042/18, 071 01 Michalovce, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: RNDr. Ľubica Ferková, narodená: 22.09.1964 trvale bytom: Cyrila a Metoda č.
2042/18, 071 01 Michalovce, od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 15.12.2011 a ktoré zostali po zrušení
konkurzu vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi
nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na Vydáva
súde, Ministerstvo
ktorý rozhodol
o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
takýchto návrhov viac, asúd
ich
spojí
na spoločné
Vo
veci webovom
samej rozhoduje
súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
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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)
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009388
Spisová značka: 31K/22/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Červený, narodený: 28.09.1958, trvale
bytom: Pokroku č. 6, 040 11 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie:
Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1283, paušálnu odmenu vo výške 331,95 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009389
Spisová značka: 31K/55/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marcel Pasternák, narodený:
15.08.1977, bytom: Družicová 1474/3, 040 12 Košice, o návrhu správcu podstaty: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752, na priznanie
paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova
6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1752, paušálnu odmenu vo výške 248,96 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 20.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009390
Spisová značka: 32K/42/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: J.S.J., spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom: Pražská 4, 040 01 Košice, IČO:
31 682 537 o návrhu predbežného správcu na predlženie lehoty 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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P r e d l ž u je lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15 kalendárnych
dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009391
Spisová značka: 9K/30/2007
Okresný súd Košice I vo veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mariana Venglovičová, nar.
05.05.1967, bytom Buzulucká 13, 040 22 Košice, o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1742.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.4.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K009392
Spisová značka: 32K/72/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Attila Horváth, nar. 23.08.1983,
bytom Bodza 87, 946 16 Bodza, ktorého správcom je Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie Štefánikova 4, 949 01
Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky v sume 166,17 eura pôvodného veriteľa SR - Daňový úrad Nitra, Damborského
5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.4.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K009393
Spisová značka: 32K/10/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stavebná firma LAUKO, s.r.o., ,,
v konkurze“, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, o
návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stavebná firma LAUKO, s.r.o., ,,
v konkurze“, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, o
návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 16.344,93 eura pôvodného veriteľa SR - Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.4.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K009394
Spisová značka: 2K/8/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SMIK spol. s r. o., so sídlom
Stavbárska 3163/64, 058 01 Poprad - Veľká, IČO: 44 609 493, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Radovana
Muziku, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 eura
zloženého dňa 9.3.2017 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 18//2017.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 24.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009395
Spisová značka: 29R/1/2007
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť CBA Považská
Bystrica, a.s. v konkurze so sídlom Tatranská 296, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 010 413, ktorého správcom je
JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, značka správcu S1070, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť CBA Považská Bystrica, a.s. v konkurze so sídlom Tatranská 296,
017 01 Považská Bystrica, IČO 36 010 413 sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci
sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj
uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
(§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K009396
Spisová značka: 38K/60/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľuboš Pavlovič, nar.
04.08.1983, trvale bytom Škultétyho 2072/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, uznesením č.k. 38K/60/2015-217 zo
dňa 29.03.2017 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 1/1 a 1/2, spolu vo výške 331,89 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K009397
Spisová značka: 38K/56/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
MOKAROMA, s. r. o. v konkurze so sídlom Slovenského národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36
326 585, uznesením č.k. 38K/60/2015-206 zo dňa 29.03.2017 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky
pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2 až 4,
spolu vo výške 4 979,07 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K009398
Spisová značka: 38K/27/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
T Print+, s. r. o. so sídlom Bernolákova 652/32, 914 41 Nemšová, IČO 36 855 766, uznesením č.k. 38K/27/2015-174
zo dňa 28.03.2017 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35
776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2017.
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
T Print+, s. r. o. so sídlom Bernolákova 652/32, 914 41 Nemšová, IČO 36 855 766, uznesením č.k. 38K/27/2015-174
zo dňa 28.03.2017 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35
776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 234/4 až 237/4, spolu vo výške 1 068,73
eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2017.
V Trenčíne 24. apríla 2017

Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K009399
Spisová značka: 40K/38/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ESTOS s. r. o. v konkurze so sídlom
Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, IČO 36 344 613, uznesením č.k. 40K/38/2015-254 zo dňa 30.03.2017 povolil vstup
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 960 eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod
č. 1/1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K009400
Spisová značka: 38K/27/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
obchodnú spoločnosť ECOSINOPLAT, s .r. o. v konkurze, so sídlom Zlatovská cesta 27,
911 05 Trenčín, IČO 34 134 093, uznesením č.k. 38K/27/2014-604 zo dňa 27.03.2017 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 33/1 vo výške 4 494,16
eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K009401
Spisová značka: 40K/33/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ASTRA INVEST SR, s.
r. o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky, IČO 44 309 830, uznesením č.k. 40K/33/2015-327 zo
dňa 29.03.2017 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to
v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 960 eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 8.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

24

Obchodný vestník 82/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.04.2017

Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K009402
Spisová značka: 29K/50/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Trník, nar. 02.04.1958, trvale
bytom 958 03 Pažiť 103, ktorého správcom je HMG Recovery, k. s. so sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01
Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Štefan Trník, nar. 02.04.1958, trvale bytom 958 03 Pažiť 103 sa zrušuje po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh).
(§ 127
ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K009403
Spisová značka: 38K/48/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
AVAKS, s. r. o. v konkurze so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 9561 41 Uhrovec, IČO 36 534 773, uznesením č.k.
38K/48/2015-1832 zo dňa 30.03.2017 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to
v rozsahu postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 22/S-1 až 22/S-3, spolu vo výške
18 496,44 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K009404
Spisová značka: 40K/46/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Halan, nar. 31.07.1982, trvale
bytom Uhlištná 270/20, 972 46 Čereňany, uznesením č.k. 40K/46/2015-250 zo dňa 28.03.2017 povolil vstup
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky
vo výške 113,36 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 3/1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K009405
Spisová značka: 40K/58/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Matej Lepóni, nar. 13.05.1992, trvale
bytom Zábreh 1527/55, 020 01 Púchov, ktorý má pozastavenú činnosť pod obchodným menom Matej Lepóni s
miestom podnikania Zábreh 1527/55, 020 01 Púchov, IČO 47 096 438, ktorého správcom je obchodná spoločnosť
B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006,
značka správcu S1220, o žiadosti správcu na poukázanie zloženého nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi obchodnej
spoločnosti B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36
832 006, značka správcu S1220, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88
eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu
zaevidovaného pod položkou reg. D19 98/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009406
Spisová značka: 40K/17/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jana Miloňová, nar. 20.07.1970, trvale
bytom Červené Kopanice 512/9, 914 51 Trenčianske Teplice, uznesením č.k. 40K/17/2015-379 zo dňa 28.03.2017
povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO
35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 84 529,75 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 4/S/3 a 4/S/4.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K009407
Spisová značka: 40K/17/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Maroš Michel, nar. 14.07.1979, trvale
bytom Mierové námestie 31/31, 911 01 Trenčín, uznesením č.k. 40K/17/2016-84 zo dňa 29.03.2017 povolil vstup
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky
vo výške 30 eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K009408
Spisová značka: 40K/50/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Richard Sagan, nar. 17.03.1971,
trvale bytom Ľ. Štúra 1883/43, 018 61 Beluša, uznesením č.k. 40K/50/2015-262 zo dňa 29.03.2017 povolil vstup
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky
vo výške 1 722,24 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 16.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K009409
Spisová značka: 40K/6/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STAR - ELEKTRO, s. r. o. v konkurze
so sídlom Okružná 1746/74, 020 01 Púchov, IČO 45 415 943, uznesením č.k. 40K/6/2016-324 zo dňa 30.03.2017
povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO
35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 11 371,70 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 5/1 až 5/23.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K009410
Spisová značka: 40K/4/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Roman Michalík, nar. 03.04.1975, trvale bytom Domovina 356/103, 972 43 Zemianske Kostoľany, uznesením č.k.
40K/6/2016-115 zo dňa 29.03.2017 potvrdil prevod pohľadávok na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
1 608,79 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 5 až 13.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K009411
Spisová značka: 38K/3/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Radoslav Zderka, nar. 16.12.1976,
bydliskom Lipová 6/33, 972 51 Handlová, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom
kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie
takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1559.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K009412
Spisová značka: 40K/53/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Stanislav Hromádka, nar. 16.10.1991,
trvale bytom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom
kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, o návrhu na
odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť B.F.B. správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220 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 24.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009413
Spisová značka: 25K/35/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav
Horváth, nar. 16.05.1984, Strelecká 929/8, 931 01 Šamorín, právne zastúpený: JUDr. Pavol Haško, advokát, Košická
52, 821 08 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie: Vajslova 11, 917 01
Trnava, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi, JUDr. Miroslavovi Michaličkovi, so sídlom kancelárie: Vajslova 11, 917
01 Trnava, odmenu vo výške 165,97 eur, DPH vo výške 33,19 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 170,45
eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 369,61 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 1182016, 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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009414
Spisová značka: 25K/36/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Irena Bartovicová, nar. 07.02.1959,
obec Banka, správcom ktorého je: Mgr. Daniel Poturnay, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, Mgr. Danielovi Poturnayovi, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 225, 925
21 Sládkovičovo, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur a daň z pridanej hodnoty vo výške 132,78 eur.
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).
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 20.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009415
Spisová značka: 25K/38/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Steam, spol. s r.o., IČO: 35 900 849,
Štúrova 41, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1,
951 31 Močenok, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 174224/T, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: A - DEMO s.r.o., IČO: 36 274 321, Topoľová 1,
951 31 Močenok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 20.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009416
Spisová značka: 25R/2/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o., IČO: 31
611 940, Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 39762/T, o povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o., IČO: 31
611 940, Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009417
Spisová značka: 25K/13/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SOME SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 253 251,
Štúrova 567/30, Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13972/T,
právne zastúpený: JUDr. Václav Sosna, advokát, Námestie Slobody 2, Skalica, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: SOME SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 253 251, Štúrova
567/30, Holíč.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009418
Spisová značka: 25K/33/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: COM - BYT, s. r. o., Alžbetínske
námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 288 667, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka: 24564/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79,
905 01 Senica, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, JUDr. Štefanovi Dostálovi, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 547,07 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 574,07 eur evidovaného pod pol. reg. D 19 1282013, 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 20.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009419
Spisová značka: 25K/33/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: COM - BYT, s. r. o., Alžbetínske
námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 288 667, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka: 24564/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79,
905 01 Senica, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddiel: Sro, vložka: 24564/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79,
905 01 Senica, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Štefanovi Dostálovi, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01
Senica, paušálnu odmenu vo výške 580,89 eura a daň z pridanej hodnoty vo výške 116,18 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009420
Spisová značka: 25K/22/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RAC spol. s r.o., P. Pázmáňa
49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. číslo:
26468/T, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava o návrhu
navrhovateľa Slovenská kosolidačná, a.s. na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd návrh navrhovateľa - veriteľa, Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO:
42 499 500, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, z a m i e t a.
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.
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 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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009421
Spisová značka: 25K/44/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Fonatech, spol. s r.o., IČO: 36 220 043,
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
10206/T, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi, JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01
Piešťany, odmenu vo výške 331,94 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 121,15 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 453,09 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 1202016, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Obchodný vestník 82/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.04.2017
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009422
Spisová značka: 25K/1/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ŠteVag, s.r.o., IČO: 35 921
838, M. R. Štefánika 2159, 926 01 Sereď, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka
č. 24441/T, správcom ktorého je SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01
Trnava, o návrhu na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Súd návrh navrhovateľa - veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
99 Bratislava 1, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, IČO: 42 499 500, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, z
a m i e t a.
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.
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 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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009423
Spisová značka: 25K/20/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LONGFORD s.r.o., IČO: 45 920 737,
Klincová 35, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 (predtým HALIFAX s.r.o., IČO: 45 920 737, Trnavská cesta 4,
926 01 Sereď), zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 114129/B, o
odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského
3157/24, 924 01 Galanta, paušálnu odmenu vo výške 1 742,68 eura a daň z pridanej hodnoty vo výške 348,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K009424
Spisová značka: 23K/36/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Barbora Zsilková, nar. 15.9.1984, 925
23 Hrubá Borša 112, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Čilistovská 12, 931 01 Šamorín,
o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Mariána Jelinka, so sídlom kancelárie: Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, z
funkcie správcu úpadcu Barbora Zsilková, nar. 15.9.1984, 925 23 Hrubá Borša 112.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K009425
Spisová značka: 23K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REBIT, spol. s.r.o., IČO 35736640,
Kátovská 25, 908 51 Holíč, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19925/T, o
odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Danielovi Poturnayovi, so sídlom kancelárie: Cukrovarská 225, 925
21 Sládkovičovo, odmenu vo výške 796,66 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 346,68 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných
výdavkov vo výške 1.143,34 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
pol. reg. D19 111/2016, 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 21.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K009426
Spisová značka: 25K/41/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Richard Puha, nar. 12.02.1979,
Hlavná ulica 150/73, 930 02 Vieska, správcom majetku ktorého je: JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie: Štúrova
42, 927 01 Šaľa, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Tiborovi Timárovi, so sídlom kancelárie: Štúrova 42, 927 01 Šaľa,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009427
Spisová značka: 25K/40/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Kitta, nar. 25.12.1981,
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, Ing. Miriam Šefčíkovej, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, p o u k a z u j
e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura.
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 eura evidovaného pod pol. reg. D19 1082016, 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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009428
Spisová značka: 25K/40/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurz na majetok úpadcu: Peter Kitta, nar. 25.12.1981,
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurz na majetok úpadcu: Peter Kitta, nar. 25.12.1981,
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, Ing. Miriam Šefčíkovej, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1,
917 01 Trnava, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura.
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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009429
Spisová značka: 25K/39/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Juriga, nar. 16.03.1964,
Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany, správcom ktorého je: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie: Pekárska 11, Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Erikovi Bilskému, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, Trnava,
paušálnu odmenu vo výške 497,91 eur a daň z pridanej hodnoty vo výške 99,58 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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009430
Spisová značka: 25K/34/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Mišovič, nar. 17.12.1972, bytom
Gejzu Dusíka 2816/61, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, SKP, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura.
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 eura evidovaného pod pol. reg. D19 952016, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009431
Spisová značka: 25K/34/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Mišovič, nar. 17.12.1972, bytom
Gejzu Dusíka 2816/61, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, SKP, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a daň z pridanej hodnoty vo výške 132,78 eura.
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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009432
Spisová značka: 25K/33/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Judita Kovácsová, nar. 02.04.1982,
Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská, správcom ktorého je: DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie: Pekárska
11, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009433
Spisová značka: 25K/29/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Buchta, nar. 01.07.1961,
Hospodárska 77, 917 01 Trnava, správcom ktorého je: JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska
24, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, JUDr. Hane Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 222,02 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
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Súd správcovi, JUDr. Hane Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 222,02 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 222,02 eura evidovaného pod pol. reg. D19 782016, 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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009434
Spisová značka: 23K/37/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: Jozef Kerkeš, nar. 9.5.1986, Hlavná 8, 931 01 Šamorín, správcom
majetku ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258, uznesením č.k.: 23K/37/2015 - 92
zo dňa 20.03.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 27.03.2017, zrušil konkurz na majetok úpadcu po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.4.2017
JUDr. Katarína Poláková, Sudca
K009435
Spisová značka: 28K/7/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1. Gergely Szabó, nar. 14.11.1990, bytom 930 08 Baloň
280, 2. Attila Szabó, nar. 04.09.1969, bytom 930 08 Baloň 280, 3. Rajmund Molnár, nar. 17.12.1981, bytom 932 01
Veľký Meder, Táborská 348/24, 4. Erik Paxian, nar. 30.01.1991, bytom 932 01 Veľký Meder, Fučíkova 952/72, 5.
Štefan Kosár, nar. 29.11.1976, bytom 932 01 Veľký Meder, Nová 978/4, všetci navrhovatelia právne zastúpení: JUDr.
Ildikó Uleklová, advokát, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 170 597 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Invest Group Veľký Meder s.r.o., IČO: 46 305 084, 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná
1326/16, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 28710/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Invest Group Veľký Meder s.r.o., IČO: 46 305 084, 932 01 Veľký
Meder, Kúpeľná 1326/16, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 28710/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K009436
Spisová značka: 25K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurz na majetok úpadcu: Eva Nagyová, nar. 21.02.1966, 147
Žihárec 925 83, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurz na majetok úpadcu: Eva Nagyová, nar. 21.02.1966, 147
Žihárec 925 83, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Václavovi Sosnovi, so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 2, 909
01 Skalica, paušálnu odmenu vo výške 331,94 eura.
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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009437
Spisová značka: 25K/7/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953,
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, JUDr. Erikovi Bilskému, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura.
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 eura evidovaného pod pol. reg. D19 112017, 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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009438
Spisová značka: 25K/2/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Leon Stecher, nar. 06.11.1956,
Martina Kollára 84/00, 908 43 Čáry, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, JUDr. Petrovi Kubikovi, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura.
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 eura evidovaného pod pol. reg. D19 42017 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 21.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K009439
Spisová značka: 1K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi: DOSA Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Dostojevského 12, 014 01 Bytča, IČO: 36 412 678, zastúpenému: Advokátska kancelária JUDr. Danica
Birošová, s.r.o., so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 36 837 857, začatého na návrh navrhovateľa veriteľa: NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, zastúpeného:
Mgr. Ladislavom Švaňom, advokátom so sídlom Veľká Okružná 39, 010 01 Žilina, v časti o výške dlžníkovi
priznaného nároku na náhradu trov konania, takto
rozhodol
Navrhovateľ j e p o v i n n ý zaplatiť dlžníkovi na účet právneho zástupcu dlžníka náhradu trov konania vo výške
389,51 eur, do troch dní od doručenia tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, 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.
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. V sťažnosti možno uvádzať
nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

Okresný súd Žilina dňa 24.4.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K009440
Spisová značka: 1K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi: DOSA Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Dostojevského 12, 014 01 Bytča, IČO: 36 412 678, zastúpenému: Advokátska kancelária JUDr. Danica
Birošová, s.r.o., so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO: 36 837 857, začatého na návrh navrhovateľa veriteľa: NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, zastúpeného:
Mgr. Ladislavom Švaňom, advokátom so sídlom Veľká Okružná 39, 010 01 Žilina, takto
rozhodol

I.
V r a c i a navrhovateľovi: NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná
2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v
sume 1.659,70 eur.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť navrhovateľovi: NSO
INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 eur, evidovaný pod položkou registra: 104, rok: 2016, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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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I.
V r a c i a navrhovateľovi: NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná
2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v
sume 1.659,70 eur.
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II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť navrhovateľovi: NSO
INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 eur, evidovaný pod položkou registra: 104, rok: 2016, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009441
Spisová značka: 2NcKR/14/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Marián Gábor, nar. 06.02.1986, bytom Horelica 138, 022 01 Čadca,
na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Marián Gábor, nar. 06.02.1986, bytom Horelica 138, 022 01 Čadca, oddlžuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K009442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONTROL.ING, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gozovská 80/42, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 878 168
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2017 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty 1st restructuring, k.s., so sídlom Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava úpadcu:
CONTROL.ING, s. r. o., Sídlo: Gozovská 80/42, Lozorno 900 55, IČO: 44 878 168, Vám týmto oznamuje, že do
spisu v tomto konaní je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava,
počas úradných hodín medzi 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 v pondelok až piatok, po predchádzajúcom objednaní u
správcu na t. č. +421908656624.

1st restructuring, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K009443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

Advisors k.s. so sídlom kancelárie Koceľova 17, 821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu ABC
KLÍMA s.r.o. so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131, č. k. 2K/37/2014, v zmysle ustanovenia
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poradové číslo v zozname pohľadávok: P62
Veriteľ: E N E R G Y R spol. s r.o., Rudlovská cesta 53, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 31 568 645
Prihlásená suma: 10.438,01 €

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K009444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Incognito Production s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 860 766
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/6/2014 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/6/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Incognito Production s.r.o., so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO:
35 860 766 oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 3R/6/2014
S1358 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00
hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty
asistent2@akmisik.sk.
JUDr. Michal Mišík, správca

K009445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KESAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 70 / 0, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 236 420
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/56/2016 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/56/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Mularčíková, správca úpadcu KESAT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO:
36 236 420, zapísaného v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28913/B, v súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje veriteľom
prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávky iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,EUR na bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK17 1100 0000 0026 1175 1873, variabilný
symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre príjemcu KESAT konkurz.
JUDr. Barbora Mularčíková, správca
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K009446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KESAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 70 / 0, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 236 420
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/56/2016 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/56/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Barbora Mularčíková, správca úpadcu KESAT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO:
36 236 420, zapísaného v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28913/B, zvoláva
prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 09. 06. 2017 (piatok) o 15. 00 hod. kancelárii JUDr. Jána
Havláta, Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom schôdze: 1) Prezentácia, 2) Otvorenie
schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti, 3) Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 4) Voľba
veriteľského výboru 5) Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu v prípade predloženia návrhu oprávneného
veriteľa, 6) Rôzne a záver. Prezentácia účastníkov konania bude od 14.30 hod. do 15.00 hod. Pri prezentácii
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Poznámka: Správca zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38 ZKR okamžite, po skončení
prvej schôdze veriteľov z dôvodu vyžiadania záväzných pokynov.
JUDr. Barbora Mularčíková, správca

K009447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dúbravka Centrum, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 781
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/4/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

SPISOVÁ ZNAČKA OS BA I
4R/4/2016
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
VO VECI REŠTRUKTURALIZÁCIE DLŽNÍKA
DÚBRAVKA CENTRUM S. R. O.
Dlžník:
950 781;
Miesto konania:
Čas konania:

Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 812 04 Bratislava, IČO: 35
priestory predsedu veriteľského výboru, spoločnosti Matejka Friedmannová s.r.o.,
na ulici Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava;
24.04.2017 o 9:00 hod.;
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prerokovanie žiadosti dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu a rozhodnutie o nej;

Prítomní:
a. Matejka Friedmannová s.r.o., so sídlom na ulici Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47 248 998,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90113/B, v mene
ktorej koná JUDr. Ondrej Matejka, konateľ (ďalej aj len ako „Matejka Friedmannová“);
b. ADVOCATIO s.r.o., so sídlom Zálužická 3, 821 01 Bratislava, IČO: 36 762 121, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 45394/B, na základe plnomocenstva konajúca
v zastúpení obchodnou spoločnosťou SHM PARTNERS s. r. o., so sídlom na ulici Svätoplukova 28, 821 08
Bratislava, IČO: 47 235 616, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 75983/B, konajúca v zastúpení konateľom JUDr. Dušanom Hrnčiarom, PhD. (ďalej aj len ako
„ADVOCATIO“);
c. MUDr. Michal Liška, r.č. XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05 Bratislava a MUDr. Zuzana Lišková, r.č.
XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05 Bratislava, na základe plnomocenstva konajúca v zastúpení
obchodnou spoločnosťou Zvara advokáti s. r. o., so sídlom na ulici Nám. SNP 1, 811 06 Bratislava, IČO:46
547 878, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79531/B,
konajúca v zastúpení Mgr. Peter Zvara (ďalej aj len ako „MUDr. Liška“);
I.
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 9:00 hod. predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová, ktorý
potom, ako privítal prítomných veriteľov, skonštatoval, že nakoľko sú prítomní traja členovia veriteľského výboru,
veriteľský výbor je v zmysle ust. § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) uznášaniaschopný.
II.
Prerokovanie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý bol predložený veriteľskému
výboru na predbežné schválenie
V súlade s programom zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová
skonštatoval, že členovia veriteľského výboru mali adekvátny čas na oboznámenie sa s návrhom
reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 05.04.2017 (ďalej aj len ako „Plán“), ktorý bol predložený veriteľskému
výboru na predbežné schválenie.
Následne predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová vyzval jednotlivých členov veriteľského výboru
o vyjadrenie, či súhlasia s predloženým návrhom reštrukturalizačného plánu dlžníka, event. či majú k predloženému
reštrukturalizačnému plánu dlžníka výhrady, pre ktoré požadujú vrátiť reštrukturalizačný plán dlžníkovi na
prepracovanie.
Po diskusii sa veriteľský výbor uzniesol, že v zmysle § 144 ods. 1 ZKR vracia dlžníkovi - obchodnej spoločnosti
Dúbravka Centrum, spol. s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO:35 950 781, sídlo: Rožňavská 12, 821 04 Bratislava –
mestská časť Ružinov jeho návrh reštrukturalizačného plánu zo dňa 05.04.2017 predložený veriteľskému výboru na
predbežné schválenie, na prepracovanie z dôvodu viacerých výhrad voči obsahu Plánu:
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu veriteľského výboru o vrátení Plánu dlžníkovi na prepracovanie:
Člen veriteľského výboru

Hlasovanie:
ZA / PROTI/ ZDRŽAL SA

Matejka Friedmannová

ZA

ADVOCATIO

ZA

MUDr. Liška

ZA

Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté uznesenie veriteľského výboru:
Veriteľský výbor v zmysle § 144 ods. 1 ZKR vracia dlžníkovi - obchodnej spoločnosti Dúbravka Centrum, spol. s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor v zmysle § 144 ods. 1 ZKR vracia dlžníkovi - obchodnej spoločnosti Dúbravka Centrum, spol. s.r.o.
v reštrukturalizácii, IČO:35 950 781, sídlo: Rožňavská 12, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov jeho návrh
reštrukturalizačného plánu zo dňa 05.04.2017 predložený veriteľskému výboru na predbežné schválenie, na
prepracovanie z dôvodu nasledovných výhrad s jeho obsahom:
1)
Do reštrukturalizačného plánu zo dňa 05.04.2017 žiada veriteľský výbor zakotviť maximálnu lehotu splatnosti tzv.
„vymáhateľných častí pohľadávok“ podľa predloženého plánu a to:
a) do 12 kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom Plán nadobudne účinnosť podľa § 155 ZKR, a to pre pohľadávku v Skupine pre zabezpečenú
pohľadávku (veriteľa UNICREDIT BANK AG) vo výške 3.791.359,39 Eur (pre prípad, že v lehote 12
mesiacov nebude pohľadávka v zmysle ZKR považovaná za zistenú, musí byť v tejto lehote zložené plnenie
v tejto výške do notárskej úschovy, alebo na vinkulovaný účet v banke, tak ako je v Pláne uvedené)
b) do 15 kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom Plán nadobudne účinnosť podľa § 155 ZKR a to pre pohľadávky veriteľov v Skupine pre
nezabezpečené pohľadávky vo výške 1.956.386,14 Eur.
V prípade nesplnenia uvedených pohľadávok vo vyššie uvedených lehotách splatnosti je potrebné do Plánu
zakomponovať ustanovenie, že sa Plán stane voči dotknutým veriteľom neúčinným.
Požiadavka splatnosti sa netýka:
i) tzv. Pohľadávok in eventum 1,2 a 3 podľa predloženého Plánu, ktorých splatnosť v prepracovanom
návrhu Plánu môže ostať zachovaná
ii) pohľadávok v Skupine pre podriadené pohľadávky a
iii) pohľadávok v Skupine pre SRED
2)
Dlžník je na účel uspokojenia pohľadávok oprávnený, so súhlasom dozorného správcu, oprávnený predať svoj
podnik, alebo jeho časť, pričom však lehota splatnosti pohľadávok podľa bodu 1 týchto výhrad musí ostať
zachovaná.
Pokiaľ bude kúpna cena za podnik Dlžníka (alebo jeho časť) v sume vyššej, ako predstavuje suma plnenia na
vymáhateľnú pohľadávku v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku (t.j. 3.791.359,39 Eur), pri súčasnom prebratí
záväzkov, ktorým zodpovedajú pohľadávky v Skupine pre nezabezpečené pohľadávky (1.956.386,14 Eur) ako aj
prednostných pohľadávok v zmysle § 120 ods. 2 ZKR , veriteľský výbor žiada, aby do Plánu bolo zakotvené
ustanovenie, že všetky takto získané prostriedky naviac (nad sumu plnenia na vymáhateľnú pohľadávku v Skupine
pre zabezpečenú pohľadávku) budú použité na uspokojenie pohľadávky v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku
a to až do 100 % zistenej sumy tejto pohľadávky (napr. ako „Pohľadávka in eventum 4“).
V prípade takéhoto uspokojenia (Pohľadávky in eventum 4) v miere 100% zistenej sumy pohľadávky sa prípadné
zvyšné prostriedky použijú postupom určeným v Pláne na uspokojenie Pohľadávok in eventum 1,2 a 3. Obdobne
a v adekvátnom rozsahu sa bude postupovať aj v prípade, že sa po právoplatnom skončení incidenčného konania
nebude pohľadávka v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku považovať za zistenú, alebo v určitom rozsahu za
zistenú.
V prípade záujemcu o kúpu podniku Dlžníka alebo jeho časti je tento záujemca povinný plnenie na kúpnu cenu
a/alebo na prebratie záväzkov zložiť do notárskej úschovy alebo na vinkulovaný účet (účty) v banke.
Predaj podniku Dlžníka a všetka s tým súvisiaca dokumentácia, ktorej stranou bude Dlžník, bude podliehať súhlasu
dozorného správcu.
Dlžník je v prípade predaja podniku povinný konať s odbornou starostlivosťou, najmä so zreteľom na požiadavku
maximalizácie uspokojenia vymáhateľných pohľadávok veriteľov podľa Plánu ako aj so zreteľom na požiadavku
uspokojenia (splnenia) prevzatých záväzkov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3)
Zánik záložných práv UNICREDIT BANK AG na majetku Dlžníka podľa prepracovaného Plánu nastane buď (a)
pripísaním vymáhateľnej časti pohľadávky v Skupine pre zabezpečenú pohľadávku (a prípadne aj Pohľadávky in
eventum 4) na určený účet veriteľa UNICREDIT BANK AG, pokiaľ bude v danom čase pohľadávka v tejto skupine
v zmysle ZKR považovaná za zistenú, alebo (b) zložením plnenia v tejto výške do notárskej úschovy alebo
zabezpečením takéhoto plnenia prostredníctvom vinkulovaného účtu v banke.
Ostatné ustanovenia predloženého Plánu sú - po zapracovaní zmien v zmysle uvedených výhrad a po primeranej
úprave ostatných častí Plánu tak, aby boli súladne s týmito výhradami, akceptovateľné.
Predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová následne zasadnutie veriteľského výboru o 10:00 hod.
ukončil.

V Bratislave, dňa 24.04.2017

.........................................................................
Matejka Friedmannová s.r.o.
JUDr. Ondrej Matejka
konateľ a advokát

K009448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADJUST - SERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 696 686
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08
Bratislava, správca úpadcu ADJUST – SERVIS s.r.o. so sídlom Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, IČO:
31 696 686, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
08.06.2017 o 11.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Dunajská 48, 811 08 Bratislava.
Program schôdze:
1.

Otvorenie schôdze veriteľov;

2.

Hlasovanie o výmene správcu;

3.

Voľba členov veriteľského výboru;

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

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Prezentácia veriteľov sa uskutoční
dňa 08.06.2017 od 10.30 hod. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti veriteľa alebo
dokladom totožnosti osoby, ktorou veriteľ, ktorý je právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp.
iného registra, v ktorom je veriteľ, ktorý je právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia veriteľov resp. poverení
zamestnanci veriteľov dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K009449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Černý - Agrochemix
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 973 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Griščik
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2014 S1191
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Griščik, správca dlžníka Ing. Peter Černý – Agrochemix, so sídlom Školská 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
IČO: 33 973 024, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok mu bola doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa JUDr. Ing. Veronika Škodová, správca úpadcu VAE CONTROLS
Prievidza, s. r. o., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, v celkovej sume 133.815,55,- EUR, a že uvedenú pohľadávku
zapísal dňa 20.04.2017 do zoznamu pohľadávok.

V Bratislave dňa 25.04.2017
JUDr. Jozef Griščik, správca

K009450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: P.I.M. Slovakia, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 858 591
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2011 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 4 R 3/2011
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úpadca: P.I.M. Slovakia, a.s. so sídlom Elektrárenská č. 6, 831 04 Bratislava, IČO: 358 585 91
Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 21.04.2017 o 12,00 hod. – písomné hlasovanie
Prítomní:
1. Predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
11.04.2017 zn. 91369/OSP I./2017;
2. Člen: Sociálna poisťovňa - písomné hlasovanie zo dňa 18.04.2017 zaslané emailom predsedovi VV dňa
18.04.2017, zn. 7452-362017-BA
Veriteľ STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. – sa písomného hlasovania nezúčastnil.
Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o speňažovaní majetku vo všeobecnej podstate
3. Záver

1. Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. VV je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní dvaja z troch členov VV.
Správca písomnými žiadosťami zo dňa 30.03.2017 doručenými predsedovi VV dňa 04.04.2017 žiada
veriteľský výbor o: 1/ udelenie záväzného pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty úpadcu
zapísaného v OV č. 192/2016 zo dňa 6.10.2016 – starý nábytok a kancelárske vybavenie (Všeobecná
podstata 2) – formou jedného kola VPK za najvyššiu cenu a 2/ udelenie záväzného pokynu na speňaženie
majetku všeobecnej podstaty úpadcu zapísaného v OV č. 55/2012 zo dňa 19.03.2012 - motorové vozidlá a 2
prívesy (Všeobecná podstata 1) - formou jedného kola VPK za najvyššiu cenu.

2. Hlasovanie o speňažovaní majetku vo všeobecnej podstate
Slovenská konsolidačná, a.s. ako predseda veriteľského výboru v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu P.I.M.
Slovakia, a.s. do sídlom Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35 858 591, č.k. 4 R 3/2016 navrhla veriteľskému
výboru emailom zo dňa 10.4.2017 na schválenie nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu P.I.M. Slovakia, a.s. do sídlom Elektrárenská 6, 831
04 Bratislava, IČO: 35 858 591, č.k. 4 R 3/2016 udeľuje správcovi BANCRUPTCY & RECOVERY SERVIVCE,
k.s. záväzný pokyn k speňaženiu majetku úpadcu zapísaného v Obchodnom vestníku č. 55/2012 zo dňa
19.03.2012 a v Obchodnom vestníku č. 192/2016 zo dňa 06.10.2016 formou ponukového konania v súlade s § 92
ods. d) ZKR, a to za podmienok uvedených v Žiadosti o uloženie záväzného pokynu na predaj majetku zo dňa
30.03.2017 doručeného predsedovi veriteľského výboru dňa 04.04.2017 poštou s výnimkou nasledovnej
podmienky:
Správca oznámi záujemcovi, ktorý predložil do ponukového konania svoju ponuku, či jeho ponuka bola vyhodnotená
ako najvhodnejšia, a to v lehote 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Záujemcom,
ktorých ponuka nebola vyhodnotená ako najvhodnejšia, správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr v lehote 15
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovanie za schválenie Uznesenia č. 1:
ZA: 1
PROTI: 1
ZDRŽAL: 0

Uznesenia č. 1 a Uznesenie č. 2: nie je prijaté
V súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
Predseda VV konštatuje, že na základe hlasovania členov veriteľského výboru nebolo schválené Uznesenie č. 1.
Veriteľ Sociálna poisťovňa vo svojom hlasovaní nesúhlasil s kúpu podmienok ponukového konania záujemcami
za navrhovanú sumu, lebo ju považuje za neštandardnú a neprimeranú a má za to, že ponukové konanie by malo
byť zverejnené aj na iných bezplatných portáloch.

3. Záver
Predseda veriteľského výboru vyhlásil zasadnutie VV za ukončené.
Prílohy:
1. Predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
11.04.2017 zn. 91369/OSP I./2017;
2. Člen: Sociálna poisťovňa - písomné hlasovanie zo dňa 18.04.2017 zaslané emailom predsedovi VV dňa
18.04.2017, zn. 7452-362017-BA

V Bratislave, dňa 21.04.2017
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná, a.s. , Cintorínska 21, Bratislava

K009451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Berešíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 31, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/24/2014 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/24/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Trnave, č. k. 25K/24/2014-26 zo dňa 02.10.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Eva Burianová, teraz Berešíková, nar. 20.12.1975, Hviezdoslavova 31, 919 43 Cífer.
Majetok pozostáva z peňažnej hotovosti nachádzajúcej sa na účte úpadcu v celkovej sume 2 672,33 €, ktorá
pozostáva:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) Suma 2 000,- € - peňažná hotovosť, ako majetok úpadcu podliehajúci konkurzu;
b) Suma 8,45 € - peňažná hotovosť, ako majetok úpadcu podliehajúci konkurzu,
c) Suma 663,88 € - nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu;
Z peňažnej hotovosti – majetku úpadcu, sa uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate :
1.1. odmena správcu priznaná súdom za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 398,33 € s DPH.
1.2. odmena správcu z majetku úpadcu :
- 2 000,- € (súpisová zložka pod a) je 1 % (§ 20/2 vyhl. č. 665/2005),t.j. suma 24,- € s DPH;
- 8,45€ (súpisová zložka pod b) je 1% (§ 20/2 vyhl. č. 665/2005), t.j. suma 0,10 € s DPH;
- 663,88€ (súpisová zložka pod c) je 1% (§ 20/2 vyhl. č. 665/2005), t.j. suma 7,97€ s DPH.
Odmena správcu z majetku je 430,40 € s DPH.

2. Iné pohľadávky proti podstate:
2.1. poštovné 7,90 €;
2.2. súdny poplatok z majetku vo výške 53,45 €;
2.3. cestovné správcu 24,89 € (pojednávanie OS TT 6.3.2017 – BSM);
2.4. bankové poplatky 10,- €.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 526,64 € sa uspokojujú podľa § 87 ods. 2 zákona
číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

3. K výplate nezabezpečeným veriteľom zostáva suma 2 145,69€ (majetok 2672,33 € - 430,40 € - správca 96,24 € - ďalšie pohľadávky proti podstate).
Suma 2 145,69 € bude veriteľom vyplatená nasledovne :
Veriteľ

Pohľadávka

% usp.

Suma k výplate

3.1. EOS KSI Slovensko, s.r.o.
IČO: 35724803

104453,37€

94,01%

2017,16€

3.2. Sociálna poisťovňa Bratislava
IČO : 30807484

389,60€

0,35%

7,51€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.3. CASH COLLECTORS SK, s.r.o.
IČO: 44703015

127,25€

0,11%

2,36€

6141,30€

5,53%

118,66€

3.4. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
IČO: 35792752
Poučenie:
V súlade s ust. § 101/1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) týmto zverejňujeme návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty a určujeme zástupcovi veriteľov 30 dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu v obchodnom vestníku.
JUDr. Štefan Dostál
správca

K009452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Májková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/3, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2016 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Trnave, č. k. 25K/8/2016-107 zo dňa 03.05.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Natália Májková, nar. 03.071976, Sv. Gorazda 3002/3, 905 01 Senica.
Majetok pozostáva z peňažnej hotovosti nachádzajúcej sa na účte úpadcu v celkovej sume 13 431,41 €,
ktorá pozostáva:
a) Suma 1694,45 € - peňažná hotovosť, ako majetok úpadcu podliehajúci konkurzu;
b) Suma 11 325,69 € - peňažná hotovosť, ako majetok úpadcu podliehajúci konkurzu,
c) Suma 411,27 € - nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu.

Z peňažnej hotovosti – majetku úpadcu, sa uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate :
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1.1. odmena správcu priznaná súdom za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 199,16 € s DPH.
1.2. odmena správcu z majetku úpadcu :
- 1 694,45 € (súpisová zložka pod a) je 1 % (§ 20/2 vyhl. č. 665/2005),t.j. suma 20,33 € s DPH;
- 11 325,69 € (súpisová zložka pod b) je 1% (§ 20/2 vyhl. č. 665/2005), t.j. suma 135,91€ s DPH;
- 441,27€ (súpisová zložka pod c) je 1% (§ 20/2 vyhl. č. 665/2005), t.j. suma 4,94€ s DPH.
Odmena správcu z majetku je 360,34 € s DPH.
2. Iné pohľadávky proti podstate:
2.1. poštovné 6,30 €;
2.2. súdny poplatok z majetku vo výške 268,63 €;
2.3. bankové poplatky 4,- €.

Pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 639,27 € sa uspokojujú podľa § 87 ods. 2 zákona
číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

1. K výplate nezabezpečeným veriteľom zostáva suma 12 792,14€ (majetok 13 431,41€ - 360,34 € - správca
- 278,93 € - ďalšie pohľadávky proti podstate).
Suma 12 792,14€ bude veriteľom vyplatená nasledovne:

Veriteľ

1/ CD Consulting, Praha 1

Pohľadávka

798,77€

% usp.

0,65%

Suma k výplate

83,15€

IČO: 26429705
2/ CETELEM SLOVENSKO a.s. Bratislava

3549,50€

2,87%

367,13€

405,93€

0,33%

42,11€

45440,09€

4,40%

562,86€

IČO: 35787783
3/ EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava
IČO: 35724803
4/ EOS KSI Česká republika, Praha
IČO: 35724803
5/ Miroslav Macko, Radimov

81669,14€

66,12%

8458,16€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2215,60€

7/ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
organizačná zložka v SR:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky, Praha 4 – Michle 1370,18€

1,1%

141,99€

IČO: 64948242
8/ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

5057,83€

4,10%

524,48€

656,74€

0,53%

67,80€

3168,77€

2,57%

328,76€

IČO: 35792752
9/ BL Telecom debt, s.r.o. BA
IČO: 45535108
10/ POHOTOVOSŤ, s.r.o., BA
IČO: 35807598

Poučenie:
V súlade s ust. § 101/1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) týmto zverejňujeme návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty a určujeme zástupcovi veriteľov 30 dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu v obchodnom vestníku.
JUDr. Štefan Dostál
správca

K009453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREAM TRANS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 61/56 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 273 031
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/34/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok
Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, úpadcu DREAM TRANS,s.r.o., IČO: 36 273 031, týmto v
zmysle ustanovenia § 28 odst. 3/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok boli do kancelárie správcu doručené prihlášky:
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veriteľ: FEDRIGONI S.P.A, Verona, Taliansko, IČO: 01664630223, zastúpený: AK Antovszká, s.r.o., Bratislava,
ktorou si veriteľ prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume 75.397,39 Eur. Uvedé pohľadávky boli v
prihlásenom rozsahu zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 07.04.2017.
veriteľ: OMV Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 00 604 381, zastúpený: AK
ECKER-KÁN&PARTNERS, s.r.o., Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej
sume 21 059,63 Eur. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
20.04.2017.
veriteľ: SR-Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, ktorou si veriteľ prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v
celkovej sume 51 037,51 Eur. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do zoznamu pohľadávok
dňa 24.04.2017.

V Trnave 24.04.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K009454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POPO SLOVAKIA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pánska niva 1 / 0, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 290 378
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/35/2014 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/35/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Eva Timár Myjavcová ako knkurzný správca úpadcu - obchodnej spoločnosti POPO SLOVAKIA, a.s., so
sídlom Pánska niva 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 290 378, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 10613/T, v konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/35/2014,
podľa ust. § 81 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácií (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje, že na základe uznenia OKresného súdu Trnava, č.k. 25K/35/2014-339 zo dňa 10.04.2017,
právoplatné dňa 25.04.2017, vylučuje zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty majetok
- majetková hodnota (pohľadávka) voči dlžníkovi - konateľovi úpadcu - v sume 5 000,- Eur, pokuta uložená na
základe uznesenia súdu, č.k. 25K/34/2014-259, právoplatné dňa 14.01.2016,
- majetková hodnota (pohľadávka) voči dlžníkovi - konateľovi úpadcu - v sume 50 000,- Eur, pokuta uložená na
základe uznesenia súdu, č.k. 25K/34/2014-290, právoplatné dňa 16.04.2016.
Poučenie:
Majetok vylúčený zo súpisu, správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o
prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie
podmienky.
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu neprejavil záujem židany z veriteľov, prestáva
podliehť konkurzu.
Mgr. Eva Timár Myjavcová,
správca POPO Slovakia, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sven Vatrt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovce nad Nitrou 152, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2017 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca úpadcu Sven Vatrt, nar.:
08.03.1972, bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou 152 (ďalej len ako „Úpadca“), týmto oznamujem, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 do 12.00 hod. od 13.00 do 15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.č.: +421903759019 alebo na e-mail: ondrejovicova@ondrejovicova.sk
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K009456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sven Vatrt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovce nad Nitrou 152, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2017 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Sven Vatrt, nar.:
08.03.1972, bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou 152 (ďalej len ako „úpadca“), Vám oznamujem, že na majetok
úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 22K/8/2017 zo dňa 13.04.2017 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 77/2017 zo dňa 21.04.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Zuzana
Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt – Sven Vatrt, date of birth: 08.03.1972, address 972 02 Opatovce nad Nitrou, is our responsibility to
inform you that the district Court in Trenčín No. 22K/8/2017 dated 13th of April 2017 published in the
Commercial bulletin No. 77/2017 on 21th of April 2017 information that the bankruptcy on assets of
bankrupt was declared and simultaneously JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
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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, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
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, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 22K/8/2017 a v jednom rovnopise správcovi na
adresu JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika.
Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court Trenčín),
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 22K/8/2017 and in one original to the bancruptcy
trustee to the address JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom ,
Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
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 bude 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 exercise other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can be satisfied only
from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will publishe in the
Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into
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, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)
If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied 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)
If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in the
bankruptcy disregarded, 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)
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condiction on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to lodged in currency names as EUR. Documents proving
the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj
to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia 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 elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of 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, e) total sum of the claim, f)
signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an
expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of claim will
not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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,
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic for service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30 sec.
2 BRA)
V Novom Meste nad Váhom, dňa 24.04.2017
In Nové Mesto nad Váhom, on 24th January 2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K009457
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len ako „úpadca“/
Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn 22K/5/2017 zo dňa 5.4.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Melita Múčková nar. 7.4.1963, trvale bytom Nábrežie Belanky 640/37, 958 04
Partizánske, podnikajúca pod obchodným menom Melita Múčková COLOR STUDIO s miestom podnikania
Nábrežie Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, IČO: 32 828 055.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29 May,2000 , as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – Melita Múčková, nar 7.4.1963, residence Nábrežie Belanky 640/37, 958 04
Partizánske enterprising within business name Melita Múčková COLOR STUDIO, registered seat Nábrežie
Belanky 640/37, 958 04 Partizánske, ID No.: 32 828 055 (hereinafter only “the debtor”), I am obligated to
inform you that with the resolution of the District Court in Trenčín No. 22K/5/2017 dated on 5.4.2017
bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 71/2017 dňa 11.4.2017.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. OV 71/2017 on
11.4.2017.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
JUDr, Ján Súkeník, správca, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica a v jednom rovnopise na Okresnom súde
Trenčín na adrese: Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín ku spisovej značke 22K/5/2017. Ak veriteľ
doručí prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručí prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ján Súkeník,
správca, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic and in one original to the District court
Trenčín to the address: Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín to the file No: 22K/5/2017.
Application which will be delivered later will be considered as claim in bankruptcy proceeding, but the
creditor cannot exercise voting right and other rights associated with lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form
and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The lodgment of
claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published
by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which
reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or announce,
the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with professional care. Documents proving
evidence stated in application have to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška
s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the
application in time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure, otherwise
the claim in bankruptcy proceeding is considered as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security
right.
Na prihlášky, ktoré nebudú splňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurzu
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in
the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
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Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
If creditor lodge conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition
upon which the claim arose.
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 oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat
in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have registered seat or branch office in Slovak
republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the
bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by
publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District
court cannot be corrected or amendet. This disclosure relates to foreign creditors, whose office or
residence is unknown from the documents of the debtor.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the
BRA.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K009458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hlísta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 258, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
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Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o Dražbe č. 027/2017
v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B

Bank. spojenie:

2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX

Zastúpený:

Mgr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa dražby:
Obchodné meno:

Mgr. Marek Piršel

sídlo kancelárie:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 1670
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Peter Hlísta, nar.: 12.11.1977,bytom: Hrachovište 258, 916 16 Krajné

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Mesto nad Váhom
Dátum dražby:
Čas otvorenia dražby:

banketová miestnosť na 1. poschodí hotela Diana, Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové
29.05.2017
09:30 hod.

Čas otvorenia pre
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09:00 hod

Čas otvorenia dražby pre
verejnosť:

09:20 hod.

Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30 - EUR / 1 osoba

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.

Označenie dražby:
prvá dražba

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Hrachovište, katastrálne územie:
Hrachovište, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste
vlastníctva č. 260, a to konkrétne:
- rodinný dom so súpisným č. 258 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č.
554 o výmere 581 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok parcely registra „C“ č. 553 o výmere 543 m2, druh pozemku: záhrady,
- pozemok parcely registra „C“ č. 554 o výmere 581 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
(ďalej len ako „predmet dražby“).

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
a. Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby pre spoločnosť
Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4314/B, podľa V –
1627/2006,
b. Poznamenáva sa vyhlásenie konkurzu v zmysle Uznesenia Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 38K/51/2016,
c. Záložné právo v prospech spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815
63 Bratislava, IČO: 36 854 140 (právny nástupca spoločnosti Československá obchodní banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky v SR, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066 ako
organizačnej zložky spoločnosti Československá obchodní banka, a.s., so sídlom Radlická 333/150, Praha
5, ČR, IČO: 00 001 350), podľa V – 1627/2006.

Opis predmetu dražby/ opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom súpisné číslo 258, katastrálne územie Hrachovište
Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom, ktorý je podpivničený, s 1 nadzemným podlažím a obytným
podkrovím. Pozemok, na ktorom je rodinný dom postavený je priamo prístupný z verejnej komunikácie. Rodinný
dom bol daný do užívania v roku 1976.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dispozičné riešenie:
Rodinný dom má jedno podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie. Základný pôdorys
predmetu dražby je v tvare približne štvorca (s prístavbou malej verandy z južnej strany). Zo západnej strany domu
je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu.

1.PP: kotolňa, schodisko, sklady, dielňa a garáž.
Zastavaná plocha 1.PP je 119,29 m2.

1.NP: prestrešený vstup, veranda, chodba so schodiskom, špajza, kuchyňa, WC, kúpeľňa, 2 izby.
Zastavaná plocha 1.NP je 117,34 m2.

2.NP: chodba so schodiskom, sklad, 2 izby, kuchyňa, nedokončená kúpeľňa s WC, terasa a balkón.
Zastavaná plocha 2.NP je 100,96 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie:
Základy domu sú zhotovené ako základové pásy z betónu. Obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia,
1. podzemného podlažia a podkrovia sú tvorené z tehlového muriva v skladobnej hrúbke do 450 mm, obvodové a
nosné konštrukcie 1. podzemného podlažia nie sú opatrené vrstvou zvislej hydroizolácie. Priečky a deliace
konštrukcie sú v celom dome zhotovené z plných pálených tehál v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky
sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC. Stropy nad 1. podzemným podlažím a nad 1. nadzemným
podlažím sú zhotovené ako železobetónové, monolitické a strop nad podkrovím je zhotovený ako drevený s
doskovým záklopom a povrchovou úpravou z omietky MVC na rabitzové pletivo. Schody vedúce z 1. nadzemného
podlažia do 1. podzemného podlažia a tiež do podkrovia sú železobetónové, monolitické, s povrchom z cementovej
mazaniny. Strecha domu je sedlová, s dreveným krovom, doskovým záklopom a jednoduchým latovaním. Krytina
strechy je zhotovená z pôvodných dvojdrážkových pálených škridiel. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody,
žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety
okien sú riešené tiež z pozinkovaného plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch zo striekaného brizolitu na
jadro z cementovej omietky, úroveň 1. podzemného podlažia (nad terénom) je opatrená pôvodným keramickým
obkladom. Okná sú na celom dome zhotovené ako drevené, dvojité – s doskovým ostením. Dvere sú na báze DT v
plechových zárubniach – hladké plné alebo zasklené. V rodinnom dome sa nachádza rozvod studenej a teplej vody
z centrálneho zdroja z pozinkovaného potrubia, svetelná a motorická elektroinštalácia a kameninové potrubie
kanalizácie smerujúce do trativodu. V čase obhliadky bol dom odpojený od inžinierskych sietí.

Predmet dražby je neobývaný, čo ovplyvňuje celkový stav nehnuteľnosti vyžadujúci si rekonštrukcie.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 46/2017 zo dňa 06.04.2017, vyhotoveným súdnym
znalcom Ing. Michaelou Dírerovou:
45.000,- EUR (slovom: štyridsaťpäťtisíc EURO)
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Najnižšie podanie:
45.000,- EUR (slovom: štyridsaťpäťtisíc EURO)

Minimálne prihodenie:
200,-EUR (slovom: dvesto EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
7.000,-EUR (slovom: sedemtisíc EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500, IBAN: SK15 7500 0000 0040 1538 7138,
vedený v ČSOB, a.s., VS: 027), 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 dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 4015387138/7500,
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1538 7138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 027), s označením čísla dražby, najneskôr do
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IBAN: SK15 7500 0000 0040 1538 7138, vedený v ČSOB, a.s., VS: 027), s označením čísla dražby, najneskôr do
15 dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 10.05.2017 o 11:45 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 258 v obci
Hrachovište, okres Nové Mesto nad Váhom.
Termín č. 2: 24.05.2017 o 11:45 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 258 v obci
Hrachovište, okres Nové Mesto nad Váhom.

Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote,
prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je
vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu
(Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v
čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká
pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku 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 dražobník 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. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a
dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto
skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník
túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2
Zákona o DD.

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

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava.
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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 dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 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 dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Marek Piršel, správca

K009459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hajnalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1020/82, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1959
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/29/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/29/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom: JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Helena HAJNALOVÁ,
nar.10.01.1959, bytom Tvrdošovce, Gorkého č.1020/82, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, č. k.: 27K/29/2016, zverejnené v OV č.78/2017 zo dňa 24.04.2017, týmto oznamujeme, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Farská č.33, 949 01 Nitra, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od
8.00-12.00 hod. a od 13.00-15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle: 037/6541595, alebo elektronickou
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spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle: 037/6541595, alebo elektronickou
poštou mailom: beresecky@beresecky.sk , JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K009460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Anna Klanduchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 9, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1970
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu konaného dňa 18.04.2017 v kancelárií veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, II. poschodie č.k.: 32K/30/2016
Prítomní:
Zástupca veriteľov:

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

Správca konkurznej podstaty: PSD, k.s. Bratislava
Program rokovania:
1/

Správa o činnosti a stave konkurzu,

2/

Schválenie návrhu na rozvrh,

3/

Diskusia a záver

Prerokované skutočnosti:
1/
Správu o činnosti správcu a stave konkurzu predniesol správca. Okrem iného správca poukázal na:
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 32K/30/2016-36, 4116215302 zo dňa 1.7.2016 bol vyhlásený malý konkurz
na majetok a ustanovený za správcu dlžníčke: Ing. Anna Klanduchová (predtým Birdácsová rod. Dukayová)
nar.24.10.1970, bytom M.R. Štefánika 9, 934 01 Levice, Prvý správcovský dom, k.s., kancelária JUDr. Kamil
Beresecký, Farská 33, 949 01 Nitra, S1131. Uznesenie bolo zverejnené v OV č.131/2016 zo dňa 08.07.2016.
V Obchodnom vestníku číslo 160/2016 bol zverejnený súpis majetku.
Od Sociálnej poisťovne pobočka Levice sme obdržali vyjadrenie, že úpadca poberá invalidný dôchodok , podľa
rozhodnutia č.70602411880 zo dňa 4.2.2016 vo výške 205,50 Eur, čo je suma nepostihnuteľná v exekúcií t.j. aj
v konkurznom konaní.
Do úradného záznamu úpadkyňa uviedla, že je nezamestnaná a že si hľadá prácu, čo nepreukázala ani do konania
zasadnutia.
Konali sa dve kolá dražby na speňaženie všeobecnej podstaty, podľa LV č.749 v obci Veľký Ďur, pre k.ú. Dolný Ďur,
na meno Birdácsová Anna r. Dukayová, ako záhrady p.č. 1359/2 o výmere 1103 m² v podiele 1/1. Súpis majetku
spolu je vo výške 3695,05 Eur. V druhom kole bola nehnuteľnosť speňažená za sumu 2928 Eur.
Notárska zápisnica N 22052/2016, NZ/2016 zo dňa 16.12.2016 bola predložená na zápis do evidencie
nehnuteľností, zápis vykonaný do LV č. 749 pod Z- 364/2016 P-67/17.
V Obchodnom vestníku číslo 23/2017 zo dňa 02.02.2017 bolo zverejnené oznámenie o zámere zostaviť rozvrh
úpadcu.
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V Obchodnom vestníku číslo 47/2017 zo dňa 08.03.2017 bola zverejnená oprava oznámenia o zámere zostaviť
rozvrh úpadcu, speňažený majetok a preddavok vo výške 3591,88 Eur a pohľadávky proti podstate vo výške
1642,73 Eur.
V Obchodnom vestníku číslo 48/2017 zo dňa 09.03.2017 bola zverejnená zápisnica zástupcu veriteľov a schválenie
pohľadávok proti podstate vo výške 1642,73 Eur.
V Obchodnom vestníku číslo 63/2017 zo dňa 30.03.2017 bol zverejnený návrh konečného výťažku zo sumy
1.949,15 Eur.
2/

Schválenie návrhu na rozvrh:

Návrh konečného rozvrhu (3591,88 Eur - 1642,73 Eur) je zo sumy 1.949,15 Eur t.j. 27,903% z priznaného nároku
pre veriteľa (spolu nárok je suma 6.985,21 Eur) :
RECLAM, a.s., Bratislava

558,00 Eur (z 1999,74)

Mesto Levice

163,06 Eur (z 584,34)

Sociálna poisťovňa v Nitre

129,55 Eur (z 464,26)

Slovenská Konsolidačná, a.s., Bratislava

240,42 Eur (z 861,52)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Paríž

858,12 Eur (z 3075,35)

Uznesenie č.2/2017
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, ako zástupca veriteľov súhlasí s návrhom na konečný výťažok pre
veriteľov zo všeobecnej podstaty:
RECLAM, a.s., Bratislava

558,00 Eur

Mesto Levice

163,06 Eur

Sociálna poisťovňa v Nitre

129,55 Eur

Slovenská Konsolidačná, a.s., Bratislava

240,42 Eur

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Paríž
3/

858,12 Eur

Diskusia a záver

Správca predloží zápisnicu zo zasadnutia zástupcu veriteľov súdu, do OV a súčasne vykoná úhradu výťažku pre
veriteľov.
Správca po vykonaní úhrad podľa rozvrhu, bezprostredne predloží zástupcovi veriteľov a súdu správu s dokladmi
o úhrade a predloží návrh na zrušenie konania.
Zasadnutie bolo ukončené, nakoľko boli vyčerpané všetky body navrhnutého programu. V Nitre dňa 18.04.2017
o 11,50 hod. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s.
SKP úpadcu

K009461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Agnesa Kajtarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradna 1608/6, 935 32 Marcelova - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ako správca konkurznej podstaty dľžnika Mgr. Agneša Kajtárova, nar. 6.1.1969, bytom 94532 Marcelova-Krátke
Kesy, Podzáhradna č. 1608/6 v zmysle ustanovenovenia §96, ods. 2 ZKR zverejňujem svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate. Do zoznamu
pohľadávok proti podstate je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Nádvorie Európy 32/3 Komárno.
termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť na tel.č. 0907893379, resp. na adrese zavacka@stonline.sk.
V zmysle § 96, ods.3 ZKR zástupca veriteľov, dotknutý 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 namietnúť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpisanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K009462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Rétfalvy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 5, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Vlasta Suchanová, správca úpadcu Dezider RÉTFALVY, nar. 5.12.1952, bytom Bešeňov č. 5, v konaní
vedenom pred Okresným súdom Nitra sp. zn. 31K/45/2016, zvoláva v zmysle § 34 ods. 1 ZKR prvú schôdzu
veriteľov na deň 7.6.2017 o 10,00 hod. /streda/, ktorá sa bude konať v priestoroch kancelárie správcu v Nových
Zámkoch, na ul. Podzámska č. 32, na I. poschodí s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášania schopnosti
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Informácia o prihlásených pohľadávkach a konkurzných veriteľoch
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
5. Voľba veriteľského výboru podľa § 34 ods. 1 ZKR
6. Zaujatie stanovísk vo veci ďalšieho postupu správcu
7. Prečítanie zápisnice a záver schôdze.
Pri prezentácii veritelia predložia: fyzické osoby – platný doklad totožnosti, právnické osoby – originál alebo
osvedčenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako tri mesiace.
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Zástupcovia veriteľov predložia platný preukaz totožnosti a originál, alebo osvedčenú fotokópiu plnomocenstva,
poverenia alebo iného dokladu, preukazujúceho oprávnenie konať za veriteľa.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K009463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Rétfalvy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 5, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2016-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vlasta Suchanová, správca úpadcu: Dezider RÉTFALVY, nar. 5.12.1952, bytom 941 41 Bešeňov č. 5 v
zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b/ Zákona č. 7/205 Z.z. oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade
popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Slovakia,
a.s., číslo účtu:6672654004/1111, IBAN: SK90 1111 0000 0066 7265 4004 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K009464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SFDK, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 782 914
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/2/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: SFDK, s.r.o., so sídlom: Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43 782 914,
zapísaným v: obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, vložka č. 41498/N (ďalej aj ako len “Dlžník“ alebo
„Predkladateľ Plánu“), vedenom pred Okresným súdom Nitra pod spis. zn.: 32R/2/2016.
Sp. zn.:

32R/2/2016

Miesto konania:

Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 05 Bratislava

Dátum, čas:

19.04.2017 o 13,00

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930
2. František Funket, trvale bytom Bušovce 83, Bušovce, zastúpený spoločnosťou ADVISORY LAW OFFICE –
Dr. GAJDOŠ, s.r.o. - JUDr. Štefanom Gajdošom na základe splnomocnenia zo dňa 10.11.2016
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3. Gabriela Šebíková, trvale bytom Moyzesova 19, Poprad, zastúpený spoločnosťou ADVISORY LAW OFFICE –
Dr. GAJDOŠ, s.r.o. - JUDr. Štefanom Gajdošom na základe splnomocnenia zo dňa 10.11.2016
4. Rudolf Pačaj, trvale bytom Májová 374/43, Poprad, zastúpený spoločnosťou ADVISORY LAW OFFICE –
Dr. GAJDOŠ, s.r.o. - JUDr. Štefanom Gajdošom na základe splnomocnenia zo dňa 10.11.2016
5. Miroslav Ondruš, trvale bytom Záborského 7, Poprad. zastúpený spoločnosťou ADVISORY LAW OFFICE –
Dr. GAJDOŠ, s.r.o. - JUDr. Štefanom Gajdošom na základe splnomocnenia zo dňa 10.11.2016
Ďalší prítomní:
1. Dlžník v zastúpení
Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Hlasovanie o predloženom návrhu záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
4. Záver
Ad 1/ Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie
3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 (ďalej len „zvolávateľ“) v zmysle § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“). V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov,
pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že na zasadnutí
veriteľského výboru sú prítomní 5 členovia veriteľského výboru, t.j. veriteľský výbor (ďalej len „VV“) je
uznášaniaschopný.
Ad 2/ Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu Dlžníka
Zvolávateľ oznámil prítomným členom VV, že Dlžník ako predkladateľ záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu (ďalej len „Plán“) doručil v elektronickej podobe dňa 13.04.2017 Tatra banke, a.s. Plán, t.j. v lehote stanovenej
zákonom podľa § 143 ZKR v spojení s § 203a ods. 2 ZKR. Zároveň oboznámil ostatných členov veriteľského
výboru, že v pláne boli opravené chyby v písaní. Nakoľko zvolávateľ preposlal všetkým členom veriteľského výboru
doručený návrh Plánu na naštudovanie, zvolávateľ vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby predniesli
svoje pripomienky a výhrady k plánu.
K predloženému návrhu Plánu nemal nikto z prítomných členov veriteľského výboru pripomienky.
Ad 3/ Hlasovanie o schválení predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
Následne predseda veriteľského výboru dal hlasovať o schválení Plánu Dlžníka podľa ust. § 144 ZKR:
Predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu, ktorí sú oprávnení o schválení
plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie a žiada správcu Dlžníka o zvolanie
schvaľovacej schôdze podľa § 146 ZKR.“
Výsledok hlasovania:

za

5 hlasov

proti

0 hlasov

zdržal sa 0 hlasov
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Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné
uznesenie č.1:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu,
ktorí sú oprávnení o schválení plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie
a žiada správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa § 146 ZKR.“
Ad 4/ Záver
Na záver sa Zvolávateľ poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a ukončil zasadnutie.
____________________________
Tatra banka, a.s.
predseda veriteľského výboru
Mgr. Lucia Hačundová

K009465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kuczmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 263, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1967
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2015 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 20
iná majetková hodnota
popis
55,75 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 55,75 EUR
deň zapísania majetku
20.04.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K009466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYNIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
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Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2011 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: POLYNIT, s.r.o. so sídlom
Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479.

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 2: prvá opakovaná dražba.
Číslo konania: 31K/48/2011, spisová značka správcu 31K/48/2011 S 1235. Správca Mgr. Henrieta Slavkovská,
správca úpadcu: POLYNIT, s.r.o. so sídlom Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479, vyhlasuje v konkurznej veci
č. k. 31K/48/2011 v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa s právom na oddelené uspokojovanie prvé kolo dražby nehnuteľného majetku zahrnutého v
súpise oddelenej podstaty.
Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR číslo 130/2012.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve úpadcu spoločne, nakoľko tvoria jeden
funkčný celok.
Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo
kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Jana Jánošková
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jany Jánoškovej, Štefánikova 27, Nitra
Dátum konania dražby: 31.5.2017
Čas zahájenia dražby: 10.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 9.30 hod. – 10.00 hod. v mieste konania dražby.
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 9.45 hod.
Ide o prvú opakovanú dražbu.
Cena predmetu dražby: bola zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jozefom Ďurišom č. 150/2016,
a je 897.158,36 eur
Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti POLYNIT SK, s.r.o., zapísané na liste
vlastníctva č. 7828, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie: Mlynárce, obec:
Nitra, okres: Nitra ako:

STAVBY
Súpisné číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Popis stavby

261

1061/ 10

1

sklad

261

1061/ 11

1

sklad

261

1061/ 23

1

sklad

261

1061/ 24

1

sklad

344

1061/184

18

čistiareň odpad.vôd
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1061/185

14

kolový mlyn

1061/ 33

20

želez.vlečka

1061/199

20

studňa,ochran.pásmo

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

1061/ 10

311

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 11

309

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 23

669

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 24

190

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 33

1198

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 34

379

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 35

7496

Zastavané plochy a nádvoria

1061/100

68

Zastavané plochy a nádvoria

1061/182

2486

Zastavané plochy a nádvoria

1061/188

2878

Zastavané plochy a nádvoria

1061/189

460

Zastavané plochy a nádvoria

1061/197

232

Zastavané plochy a nádvoria

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie je 448.579,18 EUR
Minimálne prihodenie: 1000.- EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 30 000,- EUR.
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet úpadcu: SK15
1111 0000 0067 0157 9008 vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s., pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o
podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA POLYNIT, meno,
priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa
29.5.2017. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr
dňa 29.5.2017. Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 29.5.2017.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň
konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na bankový účet č.: SK15 1111 0000 0067 0157 9008, vedený v UniCredit Bank Slovakia,
a.s., a to bankovým prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné
číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK POLYNIT, meno, priezvisko, resp. obchodné
meno, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 19.5.2017 o 14.30 hod. a dňa 22.5.2017 o 16.30 hod. (tel. č: 0911 733
454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
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Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 31K/48/2011,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15 minút
pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.

Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení
do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá vydražiteľovi predmet dražby
na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Leviciach dňa 25.4.2017
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Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K009467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 866
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31 K 23/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
v konkurznom konaní vyhláseného na majetok spoločnosti ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava
5859/2A, 934 01 Levice, IČO: 36 527 866 (ďalej aj len „Úpadca“)

spis. zn.: 31K/23/2014

I.

Dňa 05.06.2014 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené uznesenie Okresného súdu Nitra zo dňa 29.05.2014, spis.
zn.: 31R/4/2014, ktorým súd vyhlásil na majetok Úpadcu konkurzné konanie a z správcu konkurznej podstaty bola
ustanovená JUDr. Ing. Petra Štofková, so sídlom: Podzámska 32, 941 01 Nové Zámky.

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.09.2014, spis. zn.: 31K/23/2014, bola JUDr. Ing. Petra Štofková
odvolaná z funkcie správcu Úpadcu a do funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť KP recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava.

Dňa 21.03.2017 bol predsedovi veriteľského výboru doručený Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov zo dňa 09.03.2017 / zverejnený v OV č. 67/2017 zo dňa 05.04.2017 (ďalej ako
„Návrh“), ktorým nás správca Úpadcu požiadal o hlasovanie a schválenie predloženého konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov, a to tak ako ho správca preložil.

V súlade s vyššie uvedeným predseda veriteľského výboru informoval členov veriteľského výboru o podanom
Návrhu správcu Úpadcu, zvolal zasadnutie veriteľského výboru a požiadal členov veriteľského výboru o hlasovanie,
a to aj formou per rollam (§ 38 ods. 3 ZKR) zaslaním hlasovania na adresu predsedu veriteľského výboru.

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

Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo dňa 11.04.2017 v sídle predsedu veriteľského výboru Poštová
banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava v čase od 10:00 do 10:30 hod.

Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili všetci jeho členovia:
·

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, v zastúpení Mgr. Martin
Janík, vedúci Oddelenia reštrukturalizácie korporátnych pohľadávok, na základe poverenia, (osobne),

·

Kofola a.s., Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká Lesná, IČO: 36 319 198, konajúca prostredníctvom
splnomocneného zástupcu – Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč, na základe splnomocnenia zo dňa
20.2.2017, (hlasujúci per rollam), ktorý dňa 10.04.2017 doručil predsedovi veriteľského výboru hlasovanie,
ktorým schválil Návrh správcu.

·

Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29 augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, konajúca JUDr. Alenou
Gajdošovou na základe poverenia, (hlasujúca per rollam), ), ktorá dňa 06.04.2017 doručila predsedovi
veriteľského výboru „Hlasovací lístok“ zo dňa 03.04.2017, ktorým hlasovala za schválenie Návrhu.

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor je v súlade s § 38 ods. 2 a 3 ZKR uznášania schopný.

Prezenčná listina s hlasovacími listinami veriteľov hlasujúcich per rollam tvorí prílohu tejto zápisnice.

Zasadnutia veriteľského výboru sa uskutočnilo bez účasti správcu.

III.

Predseda veriteľského výboru nechal hlasovať o Návrhu správcu Úpadcu o schválenie konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov v znení predloženom správcom Úpadcu v Návrhu, pričom všetci členovia
veriteľského výboru hlasovali „schvaľujú konečný rozvrh výťažku v navrhovanom znení“.

Veriteľský výbor týmto v zmysle § 101 ZKR prijal nasledovné uznesenie v znení:

„Veriteľský výbor, ako príslušný orgán v súlade s § 101 ZKR, schvaľuje správcom Úpadcu KP recovery, k.s.,
so sídlom kancelárie Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 46 404 503 predložený Návrh konečného
rozvrhu výťažku zo dňa 09.03.2017 v znení zverejnenom v OV.“
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Vzhľadom na skutočnosť, že voči priebehu zasadnutia veriteľského výboru a prijatým uzneseniam neboli vznesené
žiadne námietky alebo výhrady, predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie o 10:30 hod.

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru bude adresovaná správcovi Úpadcu a príslušnému konkurznému súdu
v súlade s § 38 ods. 6 ZKR.

....................................................
predseda veriteľského výboru
Poštová banka, a.s.
v.z. Mgr. Martin Janík
vedúci Oddelenia reštrukturalizácie korporátnych pohľadávok

K009468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 445, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27K/24/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/24/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1731,
správca úpadcu Jana Ďurčová, nar.: 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, 935 85 Demandice v súlade s ust. § 76
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota
Popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota
146,26 €

LawService Recovery, k.s., správca

K009469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 445, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27K/24/2016 S1731
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Okresný súd Nitra
27K/24/2016
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1731,
správca úpadcu Jana Ďurčová, nar.: 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, 935 85 Demandice v súlade s ust. § 76
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, číslo
zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 2
Stavba:

Súpisné č.

Súpisová
hodnota

1/2

151

1 451,50 €

Devičie 802

2948/22 1/2

151

1 451,50 €

Devičie

Devičie 802

2948/23 1/2

151

1 451,50 €

Devičie

Devičie 521

2948/18 1/2

53

18 947,12 €

Popis

Štát

Obec Ulica K.ú.

Č. LV Parc. č.

Hospodárska
budova

Slovenská
republika

Devičie

Devičie 802

250/4

Hospodárska
budova

Slovenská
republika

Devičie

Hospodárska
budova

Slovenská
republika

Rodinný dom

Slovenská
republika

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel

Pozemok:

Druh

Výmera
m2

v

Katastrálne
územie

Č.
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

Štát

Obec

Zastavané plochy a
78
nádvoria

Slovenská
republika

Devičie Devičie

802 250/4

1/2

307,71 €

Trvalé trávne porasty 680

Slovenská
republika

Devičie Devičie

802 250/5

1/2

2 682,60 €

Záhrady

297

Slovenská
republika

Devičie Devičie

521 2948/16

1/2

1 171,67 €

Zastavané plochy a
105
nádvoria

Slovenská
republika

Devičie Devičie

521 2948/18

1/2

414,23 €

Zastavané plochy a
29
nádvoria

Slovenská
republika

Devičie Devičie

521 2948/22

1/2

114,41 €

Zastavané plochy a
10
nádvoria

Slovenská
republika

Devičie Devičie

521 2948/23

1/2

39,45 €
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LawService Recovery, k.s., správca

K009470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYNIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2011 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

VYHODNOTENIE PRVEJ DRAŽBY

Dražobník - Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, správca konkurznej podstaty úpadcu
POLYNIT, s.r.o. so sídlom Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479 konštatuje, že ukončil prvú dražbu na predaj
nehnuteľného majetku, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti POLYNIT SK, s.r.o., zapísané na liste vlastníctva č.
7828, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie: Mlynárce, obec: Nitra, okres:
Nitra ako:

STAVBY
Súpisné číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Popis stavby

261

1061/ 10

1

sklad

261

1061/ 11

1

sklad

261

1061/ 23

1

sklad

261

1061/ 24

1

sklad

344

1061/184

18

čistiareň odpad.vôd

345

1061/185

14

kolový mlyn

1061/ 33

20

želez.vlečka

1061/199

20

studňa,ochran.pásmo

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

1061/ 10

311

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 11

309

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 23

669

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 24

190

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 33

1198

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 34

379

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 35

7496

Zastavané plochy a nádvoria

1061/100

68

Zastavané plochy a nádvoria

1061/182

2486

Zastavané plochy a nádvoria

1061/188

2878

Zastavané plochy a nádvoria

1061/189

460

Zastavané plochy a nádvoria

1061/197

232

Zastavané plochy a nádvoria
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Do určeného termínu, t. j. do 13.4.2017 nebola zložená na účet úpadcu dražobná zábezpeka od žiadneho
záujemcu. Do dražby sa neprihlásil žiaden záujemca, 1. dražba bola neúspešná.

V Leviciach dňa 25.4.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K009471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 319
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, IČO: 36 669 415
správca úpadcu DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO:
36 527 319 ponúka v I. kole ponukového konania na predaj časť podniku úpadcu.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkanej časti podniku je možné uskutočniť individuálne, a to na základe
žiadosti zaslanej vyhlasovateľovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, najneskôr dňa 15.05.2017, do 15.00 hod.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca po zložení nenávratného účastníckeho poplatku
vo výške 100,- EUR v kancelárii vyhlasovateľa.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K009472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: E - M O N T, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 587
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/19/2016 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/19/2016
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 E – M O N T, s.r.o.,
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu E – M O N T, s.r.o.,
Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 36395587 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok dlžníka
bol Uznesením Okresného súdu Žilina č. k. 5K/19/2016 zo dňa 11.4.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
76/2017 zo dňa 20.4.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená JUDr. Mária Kostolná, so
sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
E – M O N T, s.r.o., Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, ID: 36395587our duty is to inform you, that the District
Court Žilina No. 5K/19/2016 dated 11.4.2017 and promulgated in the Commercial bulletin No. 76/2017 from
20.4.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Mária Kostolná, Pavla
Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578 as the trustee of the bankrupt.
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).
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
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

K009473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Michalina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 296/5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca Pavla Michalinu, nar. 5.10.1987,
bytom Radlinského 296/5, 010 01 Žilina, IČO: 44 770 685, právne zastúpený AKSK, s.r.o., so sídlom nám SNP
15, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného
súdu Žilina č. k. 2K/8/2017 zo dňa 18.4.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 78/2017 zo dňa 24.4.2017
vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená JUDr. Mária Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5,
010 01 Žilina, IČO: 42 224 578.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of Pavol
Michalina, born 5.10.1987, Radlinského 296/5, 010 01 Žilina, ID: 44 770 685, represented by AKSK, s.r.o., nám
SNP 15, 974 01 Banská Bystrica our duty is to inform you, that the District Court Žilina No. 2K/8/2017 dated
18.4.2017 and promulgated in the Commercial bulletin No. 78/2017 from 24.4.2017 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Mária Kostolná, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO:
42 224 578 as the trustee of the bankrupt.
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
(§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which
(§ 28 sec. 1 BRA).
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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).
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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).
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
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).
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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.

K009474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Michalina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 296/5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: oznamuje účastníkom
konkurzného konania voči úpadcovi Pavol Michalina, nar. 5.10.1987, bytom Radlinského 296/5, 010 01 Žilina,
podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Michalina, s miestom podnikania Radlinského 296/5, 010 01 Žilina, IČO:
44 770 685, právne zastúpený AKSK, s.r.o., so sídlom Nám SNP 15. 974 01 Banská Bystrica, že nahliadať do
správcovského spisu je možné v sídle kancelárie na adrese Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina každý pracovný
deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle
0903 46 01 01, emailom na adrese: kostolna@advocatis.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
JUDr. Mária Kostolná, správca

K009475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: E - M O N T, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 587
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/19/2016 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/19/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: oznamuje účastníkom
konkurzného konania voči úpadcovi E – M O N T, s.r.o., so sídlom Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, IČO:
36 395 587, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie na adrese Pavla Mudroňa 1191/5,
010 01 Žilina každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať
telefonicky na kontaktnom čísle 0903 46 01 01, emailom na adrese: kostolna@advocatis.sk; prípadne písomne na
adresu kancelárie správcu.
JUDr. Mária Kostolná, správca

K009476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BW a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovo Rakovo, 038 42 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 753 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2014/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dražbe
Dražobník:

LICITOR group, a.s.

Sídlo:

Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

IČO:

36 421 561

Zapísaný:

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

V zastúpení:

JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti

Navrhovateľ:

JUDr. Michal Brož

Sídlo kancelárie:

A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S1490

IČO:

42 214 955
správca úpadcu:
B W a.s.

Sídlo:

Rakovo, 038 42 Rakovo

IČO:

35 753 706

Miesto konania dražby:
miestnosť – na 2. poschodí)
Dátum konania dražby:

sídlo dražobníka, adresa: Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (zasadacia
23.05.2017
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14:00 hod.(účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
3. kolo dražby

Predmet dražby:
súčasťami a príslušenstvom

Predmetom dražby sú nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými ich

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

5233
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3585/4
3586/5
3587/4
3588/6
3589
3590/3

Výmera v m2
5810
5097
186
15595
1029
22461

Druh pozemku
Orná pôda
Vodné plochy
Orná pôda
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy

Umiestnenie pozemku
2
2
2
2
2
2

Spoluvlastnícky podiel

Výmera v m2
2
36

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1

1/1

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2493/1
2494/1

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

3267
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3595/4

Výmera v m2
7246

Druh pozemku
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2

Spoluvlastnícky podiel
5/6

Výmera v m2
805

Druh pozemku
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2

Spoluvlastnícky podiel
5/6

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2501
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List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

Deň vydania: 28.04.2017

5317
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3590/4
3590/5
3590/7
3590/8

Výmera v m2
2411
2399
3167
3172

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2
2
2

Spoluvlastnícky podiel

Výmera v m2
40
52

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2

Spoluvlastnícky podiel

11/16

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2495/1
2495/3

11/16
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Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

Deň vydania: 28.04.2017

2606
Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3585/2
3590/12
3590/13
3592/3
3592/4
3593/1
3593/2
3595/14
3595/15
3595/16
3595/17

Výmera v m2
22
4699
4235
449
533
541
525
4671
2291
4250
2168

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Spoluvlastnícky podiel

Výmera v m2
164
45

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2

Spoluvlastnícky podiel

1/2

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2498/1
2498/3

1/2
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Turany
Turany
Martin

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Umiestnenie pozemku

Spoluvlastnícky podiel

3587/2

4

Orná pôda

2

3587/3
3588/2
3588/3
3588/4

32
9310
9110
1829

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

2
2
2
2

List vlastníctva č.
Katastrálne územie:
Obec:
Okres:

5302
Turany
Turany
Martin

Výmera v m2
14
2634
3784
2947
204
243
2874
612

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatné plochy
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2
2
2
2
2
2
2

Spoluvlastnícky podiel

Výmera v m2
80
83

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda

Umiestnenie pozemku
2
2

Spoluvlastnícky podiel

599/4320

Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
3585/3
3590/6
3590/9
3590/10
3592/1
3595/10
3595/11
3595/12

1/18

Pozemky parcely registra „E“:
Parcelné číslo
2496/1
2496/3

1/18

Predmet dražby je v príslušnom spoluvlastníckom podiele vo vlastníctve úpadcu:
BW a.s., so sídlom Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO: 35 753 706.
Opis predmetu dražby:
plochy

Pozemky – ostatné plochy, orná pôda, vodné

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Turany, okres Martin,
v okrajovej východnej poľnohospodárskej časti katastra obce, medzi katastrami
obcí Nolčovo a Krpeľany. Terén je rovinatý, prístup po nespevnených
komunikáciách, pozemky sú bez technickej infraštruktúry, úzke centrum obce je
vzdialené vzdušnou čiarou cca. 3 km.
Pozemky – orná pôda, trvalé trávne porasty
Poľnohospodárske pozemky mimo zastavaného územia obcí druhu orná
pôda alebo trvalý trávny porast.
SKUPINA POZEMKOV I
Predmetné pozemky sa nachádzajú v juhovýchodnej časti katastrálneho územia
Turany, v extraviláne obce. Lokalitu, v ktorej sa pozemky nachádzajú, vymedzuje
na severe Krpeliansky kanál, na juhu rieka Váh, na západe diaľnica D1 a na
východe poľná cesta a štrkové jazero. Najlepší prístup na predmetné pozemky je
po asfaltovej komunikácií z obce Krpeľany smerom do obce Nolčovo, cez most
ponad kanál. Hneď za kanálom začína lokalita s pozemkami. Pozemky nie sú
v súčasnosti využívané na poľnohospodárske účely. Na pozemkoch sa
nenachádzajú žiadne inžinierske siete. Povyšujúci faktor je, že parcely sa
nachádzajú v blízkosti zástavby rodinných domov (intravilán obce Krpeľany) a do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nachádzajú v blízkosti zástavby rodinných domov (intravilán obce Krpeľany) a do
budúcnosti je možnosť vyššieho využitia, než na aké slúžia v súčasnosti, ako
i z dôvodu, že v blízkosti sa nachádza miestne jazero.
Na niektoré susedné parcely už bolo vydané územné rozhodnutie na dobývanie
ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov, ktoré má platnosť do 31.12.2016,
kde je následná možnosť využitia pozemkov na rekreačné účely.
SKUPINA POZEMKOV II
Predmetné pozemky sa nachádzajú v juhovýchodnej časti katastrálneho územia
Turany, v extraviláne obce. Lokalitu, v ktorej sa pozemky nachádzajú, vymedzuje
na severe Krpeliansky kanál, na juhu rieka Váh, na západe diaľnica D1 a na
východe štrkovecké jazero. Najlepší prístup na predmetné pozemky je po asfaltovej
komunikácií z obce Krpeľany smerom do obce Nolčovo, cez most ponad kanál.
Hneď za kanálom začína lokalita s pozemkami. Pozemky nie sú v súčasnosti
využívané na poľnohospodárske účely. Na pozemkoch sa nenachádzajú žiadne
inžinierske siete, okrem elektrického vedenia, prechádzajúceho okrajom parciel č.
KN-C 3595/4, 3594/1, 3594/2, 3594/3, 3593/4, 3593/5.
Povyšujúcim faktorom je, že parcely sa nachádzajú v blízkosti zástavby rodinných
domov (intravilán obce Krpeľany) a do budúcnosti je možnosť vyššieho využitia,
než na aké slúžia v súčasnosti, ako i z dôvodu, že v blízkosti sa nachádza miestne
jazero. Na niektoré parcely už bolo vydané územné rozhodnutie na dobývanie
ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov, ktoré má platnosť do 31.12.2016,
kde je následná možnosť využitia pozemkov na rekreačné účely.
Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
Predmet dražby nie je v súčasnosti užívaný úpadcom. Pozemky sa v súlade
s ustanovením § 2 ods. 2 písm. c) bod 1 nepovažujú za poľnohospodársky
pozemok podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa
udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú
všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli
postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.
Všeobecná hodnota podľa vyhlášky 492/2004 Z. z.:
znalecký posudok č.:
vypracoval:

460.080,12 €

21/2015 zo dňa 05.12.2015
Ing. Darina Kalabusová, znalec v odbore poľnohospodárstvo

znalecký posudok č.:
vypracoval:

160/2015 zo dňa 20.11.2015
Ing. Ján Greguš, znalec v odbore stavebníctvo

Najnižšie podanie:

341.994,46 €

Minimálne prihodenie: 1.000,- €
Dražobná zábezpeka:

49.000,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.:
2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5091215 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom
povoleným spôsobom.
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2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo
výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do
otvorenia dražby bude dražobná
zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka.
2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej
záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

kartou.

Najneskôr do otvorenia dražby.

Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
LICITOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, alebo v
mieste konania dražby, najneskôr pred otvorením dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú
zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby.
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným
prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného
odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený
účastníkom dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet
dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK
1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 45 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi
započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Termín obhliadky:

1. Termín: 05.05.2017 o 11:00 hod.
2. Termín: 16.05.2017 o 11:00 hod.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia
telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. :
0917/450 628. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Turany,
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany. Obhliadky je možné vykonať aj mimo
termínov stanovených v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode
s dražobníkom. Bližšie informácie a pokyny na tel.: 041/763 22 34. V zmysle § 12
ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník
predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku
predmetu dražby v stanovených termínoch.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú
vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu
dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva
k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré
osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný
v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov vydražiteľovi. V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri
odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho
protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Všetky náklady spojené s odovzdaní
a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza
z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené
zákonom č.527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.Upozorňujeme všetky
osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia
dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Martina Klinovská, so sídlom M. R. Štefánika 519, 028 01 Trstená.
V Ružomberku dňa 25.4.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K009477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenova 16, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 945 044
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K22/2016 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K22/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.

Typ
súpisovej
zložky
majetku

1

nehnuteľný Stavby: Sociálne zariadenie bez súpisného čísla stojace na parcele registra "C" parc.č.
majetok
1589/13 zapísané na LV č.8952 pre katastrálne územie Piešťany

Spol.
Súpis.
podiel hodnota
úpadcu majetku

Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata

1/1

Stavby: Garáž bez súpisného čísla stojaca na parecele registra "C" parc.č. 4148/38
zapísaná na LV č.6847 pre k.ú. Hlohovec. Parcely: Parcela registra "C" parc.č.4148/38,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 237m2, zapísaná na LV č.6847
pre k.ú. Hlohovec. Parcela registra "C" parc.č. 4148/39, druh pozemku: Zastavané plochy
nehnuteľný
2
a nádvoria o výmere 55m2, zapísaná na LV č.6847 pre k.ú. Hlohovec. Parcela registra 1/1
majetok
"C" parc.č. 4148/40, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 297m2
zapísaná na LV č.6847 pre k.ú. Hlohovec. Parcela registra "C" parc. č.4148/68, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 364m2 zapísaná na LV č.6847 pre k.ú.
Hlohovec.
3

nehnuteľný Parcely: Parcela registra "C" parc.č.4148/64, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
1/14
majetok
o výmere 75m2 zapísaná na LV č.8379 pre k.ú. Hlohovec

Stavby: Elektr.rozvodňa bez súpisného čísla, stojaca na parcele registra "C"
parc.č.4148/46 k.ú. Hlohovec. Parcely: Parcela registra "C" parc.č.4148/1, druh pozemku
nehnuteľný
4
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2088m2, zapísaná na LV č.5833 pre k.ú.
1/14
majetok
Hlohovec. Parcela registra "C" parc.č. 4148/46, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria o výmere 9m2 zapísaná na LV č.5833 pre k.ú. Hlohovec.
5

finančná
hotovosť

zostatok na bežnom účte Československá obchodná banka SK46 7500 0000 0040 0248
1/1
0536

motorové vozidlo značky MERCEDES-BENZ A 160 CDI 169/X20GL2/F1ACA400,
6 hnuteľná vec VIN:WDD1690061J562087, farba šedá metalíza, kategória vozidla N1, v premávke od
10.1.2008, ŠPZ: BA180ST

1/1

€60 000,00

€140 500,00

€300,00

€3 700,00

€316 369,02
€4 200,00
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motorové vozidlo značky MERCEDES-BENZ 313 CDI 906/LMA31350N/LAA2CXA3,
7 hnuteľná vec VIN:WDB9066351S176659, farba modrá, kategória vozidla N1, v premávke od
11.2.2008, ŠPZ:BA415SX

1/1

€7 500,00

motorové vozidlo značky ŠKODA OCTAVIA 1Z/ACBXEX01/FM5FM5A4009,
8 hnuteľná vec VIN:TMBHS21Z782214439, farba červená, kategória vozidla N1, v premávke od
4.9.2008, ŠPZ:BA562UG

1/1

€5 200,00

motorové vozidlo značky FORD TRANSIT FMDYFXFARA/-/9 hnuteľná vec VIN:WF0AXXTTFA6Y09569, druh vozidla nákladné, druh karosérie BA skriňová, farba
biela, kategória vozidla N1, v premávke od 24.2.2009, ŠPZ:BA772VF

1/1

€6 600,00

motorové vozidlo značky MERCEDES-BENZ C 200 CDI 203, CL/R80DF0/JDAAA401,
10 hnuteľná vec VIN:WDB2037071A817536, osobné vozidlo, druh karosérie AB hatchback 3dv., farba
modrá metalíza tmavá, kategória vozidla M1, v premávke od 15.6.2009, ŠPZ:BA200VR

1/1

€8 500,00

motorové vozidlo značky ŠKODA SUPERB 1.9 TDI 3U STAWXX01FM5/-/11 hnuteľná vec VIN:TMBDU23U259083854, druh vozidla osobné, druh karosérie AA sedan, farba šedá 1/1
metalíza, kategória vozidla M1, v premávke od 22.9.2009, ŠPZ:BA180XJ

€7 900,00

motorové vozidlo značky RENAULT MASTER 54/-/ VIN:VF154ANA531927376, druh
12 hnuteľná vec vozidla nákladné, druh karosérie BA valníková, farba biela, kategória vozidla N2, v
premávke od 21.10.2009, ŠPZ:BA315XL

€7 000,00

1/1

motorové vozidlo značky IVECO ML150E ML 150E/27R//-/- VIN:ZCFA1LLH002332152,
13 hnuteľná vec druh vozidla nákladné, druh karosérie BA valníková, farba biela, kategória vozidla N3, v 1/1
premávke od 16.6.2010, ŠPZ:BA244ZP
14 hnuteľná vec

motorové vozidlo značky MERCEDES-BENZ ML 320 163, 154/-/VIN:4JGAB54E71A245788, druh vozidla osobné, 3199m3, 160kw, automatická
prevodovka, druh karosérie AC kombi, farba čierna metalíza, kategŕia vozidla M1, v
premávke od 4.5.2011, ŠPZ:BL515AM

€17 000,00

1/1

€19 000,00

1/1

€4 900,00

motorové vozidlo značky TATRA 148 P AD 020/-/- VIN:3699316, druh vozidla špeciálne,
16 hnuteľná vec druh karosérie SF samohybný žeriav, farba žltá, kategória vozidla N3, v premávke od
1/1
14.9.2011, ŠPZ:BL550AM

€9 000,00

motorové vozidlo značky MERCEDES-BENZ A 160 CDI 169/X20GL2/FZACA500
17 hnuteľná vec VIN:WDD1690061J674489, farba šedá metalíza, kategória vozidla N1, v premávke od
20.10.2008, ŠPZ:BA180UO

1/1

€4 200,00

motorové vozidlo značky MERCEDES-BENZ A 160 CDI 169/X20GL2/FZACA500
18 hnuteľná vec VIN:WDD1690061J674439, farba šedá metalíza, kategória vozidla N1, v premávke od
20.10.2008, ŠPZ:BA180UP

1/1

€4 200,00

motorové vozidlo značky SUZUKI SX4 EY/A11S/MT VIN:TSMEYA11S00303709, druh
15 hnuteľná vec vozidla osobné, druh karosérie AB hatchback 5dv., farba šedá metalíza, kategória
vozidla M1, v premávke od 11.7.2011, ŠPZ:BL083BU

motorové vozidlo značky MERCEDES-BENZ A 160 CDI 169/X20GM2/FZACA501
19 hnuteľná vec VIN:WDD1690061J941077,druh karosérie AC kombi, farba biela, kategória vozidla M1, v 1/1
premávke od 21.9.2011, ŠPZ:BL136CD

€4 500,00

Monika
Štaffenová ,
Hlinská 37 ,
Žilina 01001.

K009478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu CC Development s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Nám.
SNP 11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 695 734, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku
všeobecnej podstaty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Vrátenie finančných prostriedkov od spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť a.s. na základe opravnej faktúry číslo 2172009750 zo dňa 23.03.2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,19 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 21.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Vrátenie finančných prostriedkov od spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť a.s. na základe opravnej faktúry číslo 2172009751 zo dňa 23.03.2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,27 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 21.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Vrátenie finančných prostriedkov od spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť a.s. na základe opravnej faktúry číslo 2172041430 zo dňa 23.03.2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,88 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 21.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

4. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Vrátenie finančných prostriedkov od spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť a.s. na základe opravnej faktúry číslo 2172037521 zo dňa 23.03.2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,11 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 21.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
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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Prvá arbitrážna k.s
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K009479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Machyniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 2051/90, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2016 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Machyniak, nar. 14.02.1956, bytom
Sládkovičova 2051/90, 974 05 Banská Bystrica týmto oznamuje, že do správcovského spisu č.k. 2K/51/2016 S1168
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica a to v úradných
hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. Žiadosť o termín k nahliadnutiu do
správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.: 048/41 54 184 alebo na email adrese :
rybarikova@1uctovna.sk.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 25.04.2017

K009480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CC Development s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 11 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 695 734
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/84/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/84/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

konkurze“, so sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 695 734, týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG so sídlom
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, číslo zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok:
18,19,20,21,22.:

1. Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe zmluvy o podnájme za
obdobie 04/2017 poukázané od spoločnosti FORAX, s.r.o.. Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 360,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 25.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe zmluvy o podnájme za
obdobie 04/2017 poukázané od spoločnosti FORAX, s.r.o..
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 360,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 25.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Umiestnenie a prevádzkovanie reklamy na rekl. zariadeniach na základe objednávky za 04/2017
poukázané od spoločnosti TESLUX, s.r.o.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 25.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

4. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Nájomné za obdobie od 01.03. – 31.03.2017 poukázané od spoločnosti NASAN s.r.o.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 680,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 25.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s
Ing. Vojtech Švantner

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

K009481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

JUDr. Matúš Boľoš, správca úpadcu, V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 2210/S, týmto zverejňuje
I. výmaz poznámky o spornom zápise svedčiacej v prospech obchodnej spoločnosti Byty A s.r.o., so sídlom na
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 868 038 vo vzťahu k nasledujúcim
súpisovým zložkám majetku:
18
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3341/62
Trvalé trávnaté porasty 321
7463
Banská Bystrica Banská
Bystrica 1/1
19 748,93 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam č. 37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa
19.12.2013 vyplývajúceho z Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA,
a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o., výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,
IČO: 36 854 155
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
27
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3341/74
Zastavané plochy a nádvoria
102
7463
Banská Bystrica
Banská Bystrica 1/1
6 275,36 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam č. 37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa
19.12.2013 vyplývajúceho z Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA,
a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o., výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,
IČO: 36 854 164
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
28
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3341/75
Zastavané plochy a nádvoria
102
7463
Banská Bystrica
Banská Bystrica 1/1
6 275,36 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam č. 37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
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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nehnuteľnostiam č. 37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa
19.12.2013 vyplývajúceho z Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA,
a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o., výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,
IČO: 36 854 165
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
29
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3341/76
Zastavané plochy a nádvoria
107
7463
Banská Bystrica
Banská Bystrica 1/1
6 582,98 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam č. 37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa
19.12.2013 vyplývajúceho z Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA,
a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o., výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava,
IČO: 36 854 166
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
36
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3352/35
Orná pôda
714
7463
Banská Bystrica Banská Bystrica
1/1
43 927,53 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu
záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa 19.12.2013 vyplývajúceho z
Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA, a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o.,
výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 173
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
37
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3352/36
Ostatné plochy 82
7463
Banská Bystrica Banská Bystrica
1/1
5 044,90 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu
záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa 19.12.2013 vyplývajúceho z
Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA, a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o.,
výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 174
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
38
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3352/37
Ostatné plochy 30
7463
Banská Bystrica Banská Bystrica
1/1
1 845,69 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1/1
1 845,69 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu
záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa 19.12.2013 vyplývajúceho z
Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA, a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o.,
výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 175
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
57
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3444/48
Ostatné plochy 337
7463
Banská Bystrica Banská Bystrica
1/1
20 733,30 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu
záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa 19.12.2013 vyplývajúceho z
Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA, a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o.,
výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 194
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
58
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3444/49
Ostatné plochy 47
7463
Banská Bystrica Banská Bystrica
1/1
2 891,59 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu
záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa 19.12.2013 vyplývajúceho z
Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA, a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o.,
výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 195
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
65
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §79 ZKR
22.4.2016
Parcela registra C
3444/152
Ostatné plochy 550
7463
Banská Bystrica Banská Bystrica
1/1
33 837,73 €
Záložné právo bolo zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
37/020/2007 zo dňa 6.11.2007 a vzniklo vkladom dňa 29.11.2007 pod č.: V 6697/2007
Pohľadávka z titulu
záväzku úpadcu na základe Dohody o pristúpení k záväzku č. 1497/13/44643 zo dňa 19.12.2013 vyplývajúceho z
Úverovej zmluvy č. 75600-2617020/4900 medzi právnym nástupcom ISTROBANKA, a.s. a dlžníkom REAL IB s.r.o.,
výška zabezpečenej pohľadávky 3.409.305,29 €. Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 89. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 202
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
II. výmaz poznámky o spornom zápise svedčiacej v prospech obchodnej spoločnosti EUROPA SC ZV II a.s., so
sídlom na ulici Račianska 96, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 924 123 vo vzťahu k nasledujúcim
súpisovým zložkám majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera m2: 614
Štát: Slovenská republika
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
List vlastníctva: 9007
Parcelné číslo: 1166/16
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 30.05.2016
Súpisová hodnota: 97.668,98 EUR
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: zastavané plochy a nádvoria
Výmera m2: 1.141
Štát: Slovenská republika
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
List vlastníctva: 9007
Parcelné číslo: 1166/17
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 30.05.2016
Súpisová hodnota: 191.573,90 EUR
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
III. výmaz poznámky o spornom zápise svedčiacej v prospech obchodnej spoločnosti VAV Development s.r.o.,
so sídlom na Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 038 148 vo vzťahu
k nasledujúcim súpisovým zložkám majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ - POZEMOK
Druh: ostatné plochy
Výmera m2: 6.740
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 5813
Parcelné číslo: 1078/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 674.000,- EUR
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: ostatné plochy
Výmera m2: 108
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 5813
Parcelné číslo: 1078/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 30.05.2016
Súpisová hodnota: 10.800,- EUR
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: ostatné plochy
Výmera m2: 4.962

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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Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 5829
Parcelné číslo: 1102/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 30.05.2016
Súpisová hodnota: 496.200,- EUR
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: ostatné plochy
Výmera m2: 1.505
Štát: Slovenská republika
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
List vlastníctva: 5829
Parcelné číslo: 1102/5
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zapísania do súpisu: 30.05.2016
Súpisová hodnota: 150.500,- EUR
Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 12.04.2017
Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Márne uplynutie lehoty na podanie vylučovacej žaloby v zmysle
ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

K009482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BioplynSlužby s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 8, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 072 032
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2017.S1405
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica
4R/5/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., reštrukturalizačný správca dlžníka BioplynSlužby s.r.o., Záhradná 8, 962 12
Detva, IČO: 47 072 032 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách počas pracovných dní od
08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrené si dohodnúť vopred na telefónnom čísle 048/419 53 86
alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K009483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Uram
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zombor 31, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1982
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca úpadcu: Daniel Uram, nar. 25.02.1982, bytom Zombor 31, 991 22 Bušince v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 ZKR v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je: IBAN: SK80 1100 0000 0029 4203
6903. Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 €.
Rimavská Sobota, 24.04.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K009484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2014-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY
Miesto, dátum a čas konania dražby

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197
981 01 Hnúšťa,
Dátum konania dražby: 24. apríla 2017
Čas konania dražby: 14,00 hod
Dražba: Opakovaná dražba, piate kolo dražby

Predmet dražby
Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2532 pre
obec a katastrálne územie Žiar nad Hronom ako:
·
byt číslo 3 vo vchode 13 na prvom poschodí obytného domu /13-15/ súpisné číslo 318 na parcele číslo 315 v
podiele 1/2-ica
·
6353/75530 -ičný podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 315 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 318 m2 v podiele 1/2-ica
Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr.Ing.Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti 6353/75530 – listina zapísaná dňa
7.3.2016 pol. 343/16
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.
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Označenie dražobníka a licitátora
JUDr. Ján Čipka, správca, kancelária správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Pri dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.
V Hnúšti, dňa 24. apríla 2017
Dražobník a licitátor: JUDr. Ján Čipka

K009485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIPTONA POPRAD s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 497 355
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/78/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/78/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu LIPTONA POPRAD s.r.o., konkurze so sídlom
Námestie sv. Egídia 4/7, 058 01 Poprad, IČO: 36 497 355 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 01.04.2017 zistený majetok – pohľadávku do súpisu všeobecnej
podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú zložku:
1/Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov
Právny dôvod zápisu: Uznesenie Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 1K/78/2015 zo dňa 27.03.2017 - nespotrebovaný
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v celkovej výške 1.659,70 EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.659,70 EUR
JUDr. Marián Novikmec, správca

K009486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 59 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 771
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2017 S1429
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
1K/3/2017
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Pozemné stavby Prešov, s.r.o. „v konkurze“, so
sídlom Budovateľská 59, 080 01 Kežmarok, IČO: 36 474 771, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

Peňažné pohľadávky

P.
č.

Dlžník

Výška
Právny dôvod
pohľadávky

1

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646

717,58 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1422036
(zádržné)

2

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646

765,43 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1422037
(zádržné)

3

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646

1 498,46 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1322031
(zádržné)

4

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646

2 499,98 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1322030
(zádržné)

5

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646

820,61 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1322029
(zádržné)

6

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
539,11 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1522014
(zádržné)

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
439,70 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1522020
(zádržné)

8

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
735,43 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1522022
(zádržné)

9

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
672,26 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1522024
(zádržné)

10

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
272,80 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1522026
(zádržné)

11

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
243,56 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1522027
(zádržné)

12

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
169,23 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF16220001
(zádržné)

13

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
60,30 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF16220003
(zádržné)

14

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
86,26 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF16220005
(zádržné)

15

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
16,72 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF16220006
(zádržné)

16

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
249,92 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF16220009
(zádržné)

17

INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
31,25 €
17 320 429

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF16220011
(zádržné)

18

Marián Bramuška – Altes, Šmeralova 4872/5, 080 01 Prešov,
60,48 €
IČO: 32 917 678

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1324016

7

19 HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570 144,14 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1122032
(zádržné)
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20 HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570 409,66 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1122047
(zádržné)

21 HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570 1 148,49 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.:
VF1122033 (zádržné)

22 HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570 588,65 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1122037
(zádržné)

23 HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570 987,91 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1122041
(zádržné)

24 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava, IČO: 36 744 450

144,24 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.:VF16240006

25 Innovia, s.r.o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava, IČO: 36 744 450

814,79 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF16220019

MIPAU s.r.o., Hlavná 99/97, 094 14 Sečovská Polianka, IČO:
26
795,24 €
46 586 491

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1522016

27

Termo Stavby, s.r.o., Jarková 42, 080 01 Prešov, IČO: 46 953
833,89 €
337

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1422017
(zádržné)

28

Termo Stavby, s.r.o., Jarková 42, 080 01 Prešov, IČO: 46 953
1 610,90 €
337

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1422018
(zádržné)

29

Termo Stavby, s.r.o., Jarková 42, 080 01 Prešov, IČO: 46 953
1 268,80 €
337

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1422008
(zádržné)

30 Čelovský Miloš

430,00 €

Neuhradená peňažná pohľadávka faktúra č.: VF1524023

Prvá arbitrážna k.s.
Ing.

Vojtech

Švantner,

komplementár

K009487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 59 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 771
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Pozemné stavby Prešov „v likvidácii“, so sídlom
Budovateľská 59, 080 01 Prešov, IČO: 36 474 771, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 10.07.2017 o 10.00 hod. (prezentácia od 09.45 h do 10.00 h) v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.
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MUDr. Alexandra 4
060 01 Kežmarok

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.

Program
1.
2.
Správa
o
3.
Rozhodovanie
4. Voľba veriteľského výboru

Otvorenie
činnosti
správcu
a
o
výmene
správcu

stave
podľa

konkurzného
§
36

schôdze:
schôdze
konania
ZoKR

5. Záver

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K009488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROTECHNIK - SL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 495 514
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ

Ulica

Číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma - Celková suma

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 14 274,56 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 1 134,01 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 726,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 1 152,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 8 215,20 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 5 387,25 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 376,30 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 4 021,85 €
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STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 5 444,10 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 678,30 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 9 929,45 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 118 420,84 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 2 263,80 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 15 721,80 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 4 335,78 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 2 258,42 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 23 340,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 591,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 506,40 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Mlynské nivy

61/A Bratislava 82015 693,60 €

SKP, k.s., správca

K009489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kostolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty a preradenie do oddelenej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Edita Kostolníková, Sládkovičova 489, 059 35 Batizovce, 1K/41/2016

LV Parcelné číslo Register parciel Výmera m2 Druh pozemku / stavby

Súpisné číslo Spoluvlat. podiel Súpisová hodnota €

804 1228/80

C

24

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

720,- €

804 1228/81

C

296

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

8.880,- €

804 1228/82

C

75

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

2.250,- €

804 1228/83

C

29

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

870,- €

804 1228/97

C

47

Trvalé trávne porasty

1/1

1.410,- €

804 1228/98

C

12

Trvalé trávne porasty

1/1

360,- €

804 1228/101

C

82

Trvalé trávne porasty

1/1

2.460,- €
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804 1228/102

C

331

Trvalé trávne porasty

1/1

9.930,- €

804 1228/103

C

85

Trvalé trávne porasty

1/1

2.550,- €

804 1542/66

C

470

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

344,- €

804

Vonkajšie úpravy

1/1

2.451,- €

804

Rodinný dom – na parcele 1542/66

1/1

38.000,- €

489

Súpisová hodnota vo vyššie uvedených nehnuteľnostiach

70.225,- €

Dôvod preradenia súpisu majetku:

preradenie majetku do oddelenej podstaty

Názov zabezpečeného veriteľa:

Daňový úrad Prešov

čísla zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 29 -33
poradie zabezpečovacieho práva:
spoluvlastnícky podiel úpadcu:

zabezpečovacie právo v prvom poradí
1/1 - BSM

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K009490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu EKOBYT Slovakia, s.r.o.,
IČO: 36 482 510, so sídlom Kpt. Nálepku 11, Lipany

Dátum: 20.04.2017, 10:00 hod.
Miesto: budova ústredia Slovenskej sporiteľne, a. s., Tomášikova č. 48, Bratislava, 8. posch., časť „C“
Zoznam prítomných:
·

Slovenská sporiteľňa, a. s., zastúpená JUDr. Juraj Balúch, na základe poverenia, predseda veriteľského
výboru

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia;
2. hlasovanie o udelení súhlasu s vylúčením jednotlivých súpisových zložiek majetku podľa Žiadosti Správcu;
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2. hlasovanie o udelení súhlasu s vylúčením jednotlivých súpisových zložiek majetku podľa Žiadosti Správcu;
3. Záver.
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru v konkurze na majetok úpadcu zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý
oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom zasadnutia veriteľského výboru,
a konštatoval že:
·
·

na zasadnutí veriteľského výboru je prítomný jeden z troch členov veriteľského výboru;
člen veriteľského výboru – Slovenská konsolidačná a. s. – so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
predsedovi veriteľského výboru Slovenskej sporiteľni, a. s., doručil dňa 12.04.2017 podľa § 38 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, svoje písomné hlasovanie. Predseda veriteľského
výboru konštatujte, že v súlade so zákonom sa na účely uznášaniaschopnosti tento člen veriteľského
výboru hlasujúci spôsobom podľa § 38 ods. 3 ZKR považuje za prítomného.

veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
2. Hlasovanie o udelení súhlasu s vylúčením jednotlivých súpisových zložiek majetku podľa Žiadosti
Správcu
Predseda veriteľského výboru predložil na schválenie veriteľskému výboru jednotlivé návrhy uznesení
v nasledovnom znení:
A. návrh uznesenia č. 1: Veriteľský výbor ako príslušný orgán súhlasí s vylúčením majetku zo všeobecnej
podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2014 dňa 20.02.2014, pod súpisovou zložkou majetku č. 1.
Na to bolo prístupné k hlasovaniu:
ZA:

100 % hlasov (Slovenská sporiteľňa, a. s.; Slovenská konsolidačná a. s.)

PROTI:

0% hlasov

ZDRŽAL SA:

0% hlasov

Na základe uvedeného hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné
uznesenie č. 1:
·

Veriteľský výbor ako príslušný orgán súhlasí s vylúčením majetku zo všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2014 dňa 20.02.2014, pod súpisovou zložkou majetku č. 1.

B. návrh uznesenia č. 2: Veriteľský výbor ako príslušný orgán súhlasí s vylúčením majetku zo všeobecnej
podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2014 dňa 20.02.2014, pod súpisovou zložkou majetku č. 2.
Na to bolo prístupné k hlasovaniu:
ZA:

100 % hlasov (Slovenská sporiteľňa, a. s.; Slovenská konsolidačná a. s.)

PROTI:

0% hlasov

ZDRŽAL SA:

0% hlasov

Na základe uvedeného hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné
uznesenie č. 2:
·

Veriteľský výbor ako príslušný orgán súhlasí s vylúčením majetku zo všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2014 dňa 20.02.2014, pod súpisovou zložkou majetku č. 2.

C. návrh uznesenia č. 3: Veriteľský výbor ako príslušný orgán súhlasí s vylúčením majetku zo všeobecnej
podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2014 dňa 20.02.2014, pod súpisovou zložkou majetku č. 3.
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Na to bolo prístupné k hlasovaniu:
ZA:

100 % hlasov (Slovenská sporiteľňa, a. s.; Slovenská konsolidačná a. s.)

PROTI:

0% hlasov

ZDRŽAL SA:

0% hlasov

Na základe uvedeného hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné
uznesenie č. 3:
·

Veriteľský výbor ako príslušný orgán súhlasí s vylúčením majetku zo všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2014 dňa 20.02.2014, pod súpisovou zložkou majetku č. 3.

D. návrh uznesenia č. 4: Veriteľský výbor ako príslušný orgán súhlasí s vylúčením majetku zo všeobecnej
podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2014 dňa 20.02.2014, pod súpisovou zložkou majetku č. 5.
Na to bolo prístupné k hlasovaniu:
ZA:

100 % hlasov (Slovenská sporiteľňa, a. s.; Slovenská konsolidačná a. s.)

PROTI:

0% hlasov

ZDRŽAL SA:

0% hlasov

Na základe uvedeného hlasovania predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné
uznesenie č. 4:
·

Veriteľský výbor ako príslušný orgán súhlasí s vylúčením majetku zo všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2014 dňa 20.02.2014, pod súpisovou zložkou majetku č. 5.

3. Záver
Predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnicu vyhotovil: Slovenská sporiteľňa, a. s. – predseda veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru:
Slovenská sporiteľňa, a. s.

K009491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Želonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ustecko-Orlická 2345/11, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z.
O konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len ,,ZKR“/ - vo veci konkurzného
konania vedeného OS v Prešove, sp. zn.: 4K/9/2016, na majetok úpadcu Andrea Želonková, nar.: 31.10.1969,
bytom: Ústecko-Orlická 2345/11, 058 01 Poprad

V konkurznej veci úpadcu: Andrea Želonková, nar.: 31.10.1969, bytom: Ústecko-Orlická 2345/11, 058
01 Poprad, na ktorej majetok bol Okresným súdom v Prešove uznesením zo dňa 14.03.2016 pod sp .zn.:
4K/9/2016 – 26 vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty predkladá návrh konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
/ďalej
len
,,ZKR“/
:

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ KONEČNÉHO ROZVRHU

V priebehu konkurzného konania boli vykonané nevyhnutné úkony za účelom zistenia rozhodujúcich
právnych skutočnosti dôležitých pre priebeh predmetného konkurzného konania.
Do všeobecnej konkurznej podstaty bol zaradený majetok, ktorý bol následne speňažený
nižšieuvedeného:

podľa

Typ súpisovej zložky: A/ Nehnuteľný majetok
1.
Súpisová zložka majetku:
Stavba – chata s príslušenstvoms. č. 1558 postavená na parcele C – KNč.7827/3,zapísanána LV č. 1448
v katastrálnom území Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, SR, v podiele1/6.
Súpisová hodnota majetku

856,99 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

856,99 €

___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/Nehnuteľný majetok
2.
Súpisová zložka majetku:
Súpisová hodnota majetku:

498,75 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

498,75 €
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___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
3.
Súpisová zložka majetku:
Dar
Súpisová hodnota majetku:

50,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

50,00 €

___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
4.
Súpisová zložka majetku:
Dar
Súpisová hodnota majetku:

48,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

48,00 €

___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
5.
Súpisová zložka majetku:
Dar
Súpisová hodnota majetku:

55,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

55,00 €

___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
6.
Súpisová zložka majetku:
Dar
Súpisová hodnota majetku:

50,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

50,00 €
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___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
7.
Súpisová zložka majetku:
Dar
Súpisová hodnota majetku:

30,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

30,00 €

___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
8.
Súpisová zložka majetku:
Dar
Súpisová hodnota majetku:

30,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

30,00 €

___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
9.
Súpisová zložka majetku:
Dar
Súpisová hodnota majetku:

50,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

50,00 €

___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
10.
Súpisová zložka majetku:
Zrážka
Súpisová hodnota majetku:

z
870,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

870,00 €
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___________________________________________________________________________

Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
11.
Súpisová zložka majetku:
Dar
Súpisová hodnota majetku:

180,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

180,00 €

___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
12.
Súpisová zložka majetku:
Zrážka
Súpisová hodnota majetku:

z

príjmu

115,00 €

/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

115,00 €

___________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
13.
Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z.
Nevyčerpaná
Súpisová hodnota majetku:

časť

preddavku

1 659,70 €

§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

1 659,70 €

__________________________________________________________________________
Typ súpisovej zložky: A/ Iné majetkové právo
14.
Súpisová zložka majetku:
Zrážka
Súpisová hodnota majetku:

z
51,00 €
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/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Výťažok speňaženia:

51,00 €

___________________________________________________________________________

Čiastkový rozvrh vrámci predmetného konkurzného konania nebol realizovaný. Iný majetok úpadcu nebol
zistený.
II.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu

Všeobecná podstata ku dňu zostavenia rozvrhu pozostáva zo súpisových zložiek majetku:

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
hodnota
v€

Nehnuteľný majetok-chata s prísl. s.č.1558, C-KN č.7827/3, LV
856,99 €
č.1448, k.ú. Spišské Vlachy

Celková
výťažkov v €

suma Priradené pohľadávky proti
podstate v €

856,99 €
250,942 €

Nehnuteľný majetok-pozemok C-KN č.7827/3, LV č.2825, k. ú.
498,75 €
Spišské Vlachy

498,75 €

Dar

50,00 €

50,00 €

48,00 €

48,00 €

55,00 €

55,00 €

Dar

50,00 €

50,00 €

Dar

30,00 €

30,00 €

Dar

30,00 €

30,00 €

Dar

50,00 €

50,00 €

870,00 €

870,00 €

Dar

180,00 €

180,00 €

Dar

115,00 €

115,00 €

Dar
Dar

Zrážka z príjmu

146,028 €

14,636 €
14,05 €
16,099 €
14,636 €
8,782 €

8,782 €
14,636 €
254,72 €
52,703 €

33,663 €
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Dar

51,00 €

51,00 €

Nevyčerpaná časť preddavku

1 659,70 €

1 659,70 €

4 544,44 €

4 544,44 €

SPOLU

14,929 €
485,943 €

1 330,55 €

Súpisová hodnota všeobecnej podstaty predstavuje sumu spolu 4 544,44 €
Celková suma výťažkov zo speňaženia všeobecnej podstaty predstavuje sumu spolu 4 544,44 €
Pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám všeobecnej podstaty 1 330,55 €
Odmena správcu z výťažku 407,46 €
Výsledná suma výťažku zo všeobecnej podstaty určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
2 806,43 €

Spolu

suma

na

uspokojenie

Nezabezpečení
veritelia

nezabezpečených

Výška /celkom

veriteľov

predstavuje

Výška/celkom

prihlásených

zistených pohľ.

pohľ. spolu v €

spolu v €

sumu

2 806,43

€

Uspokojenie
veriteľa
v€

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marek Frankovič, Hozelec
EOS KSI, s.r.o. Bratislava

16 589,35 €
8 653,36 €

16 589,35 €
8 653,36 €

1 843,83 €
962,60 €

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu
25 242,71 €
25 242,71 €
2 806,43 €

V prípade, že správkyňa získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo
dôjde k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp.
budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí medzi
nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok jednotlivých nezabezpečených
veriteľov po odpočítaní budúcich vzniknutých pohľadávok proti podstate.

Správkyňa týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 7 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ sám.“ .
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V súlade s § 101 ods. l ZKR, správkyňa určuje lehotu na schválenie predloženého rozvrhu výťažku 15 dní,
odo dňa jeho doručenia.

V prípade, ak zástupca veriteľov návrh rozvrhu výťažku schváli, správkyňa pristúpi k uspokojeniu
pohľadávok veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku.

Správkyňa zároveň vyzýva všetkých veriteľov, aby oznámili poštou alebo elektronicky na adresu správkyne
názov a IBAN bankového účtu, na ktorý budú v prípade schválenia rozvrhu výťažku bezodkladne poukazované
finančné prostriedky podľa tohto rozvrhu.

JUDr. Stela Wildeová
správkyňa

K009492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Harniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2017 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis: Peňažná pohľadávka - preddavok
Celková suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Dlžník: Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 2
Popis: Hnuteľná vec – Obývacia stena s konferenčným stolíkom
Výrobné číslo: neznáme

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 28.04.2017

Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 80,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 3
Popis: Hnuteľná vec – Televízor OVP
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 30,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 4
Popis: Súbor hnuteľných vecí – Jedálenský stôl + 6 ks stoličiek
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 85,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 5
Popis: Súbor hnuteľných vecí - Spálňová zostava
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 80,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 6
Popis: Súbor hnuteľných vecí – posteľ 4KS
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 80,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 7
Popis: Súbor hnuteľných vecí – nábytok detská izba
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 75,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 8
Popis: Súbor hnuteľných vecí – nábytok detská izba
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 75,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 28.04.2017

Súpisová zložka č. 9
Popis: Hnuteľná vec - Chladnička
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 50,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 10
Popis: Hnuteľná vec – Vysávač Electrolux
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 20,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 11
Popis: Hnuteľná vec – Práčka Whirlpool
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 1,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 12
Popis: Hnuteľná vec – Satelit Skylink
Výrobné číslo: neznáme
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Deň vydania: 28.04.2017

Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 1,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 13
Popis: Súbor hnuteľných vecí – sedacia súprava
Výrobné číslo: neznáme
Evidenčné číslo: neznáme
Adresa: Kruhová 51, 059 71 Ľubica
Súpisová hodnota: 100,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 14
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 618,05 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140004
Dlžník: Herbsthofer GmbH
Súpisová hodnota: 618,05 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 15
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 364,00 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140005
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Dlžník: Herbsthofer GmbH
Súpisová hodnota: 364,00 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 16
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1800,00 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140006
Dlžník: Herbsthofer GmbH
Súpisová hodnota: 1800,00 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 17
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 4000,00 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140007
Dlžník: Herbsthofer GmbH
Súpisová hodnota: 4000,00 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 18
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2000,00 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140008
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Deň vydania: 28.04.2017

Dlžník: Herbsthofer GmbH
Súpisová hodnota: 2000,00 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 19
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2598,71 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140009
Dlžník: Herbsthofer GmbH
Súpisová hodnota: 2598,71 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 20
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 8618,99 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140010
Dlžník: Herbsthofer GmbH
Súpisová hodnota: 8618,99 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 21
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 8620,09 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140018
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Deň vydania: 28.04.2017

Dlžník: Herbsthofer GmbH
Súpisová hodnota: 8620,09 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 22
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1400,00 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140019
Dlžník: Caligua Anlagentechn
Súpisová hodnota: 1400,00 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 23
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3283,00 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140020
Dlžník: Bacon Gebaudetechn
Súpisová hodnota: 3283,00 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 24
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 28987,54 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140023
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Deň vydania: 28.04.2017

Dlžník: Caligua Anlagentechn
Súpisová hodnota: 28987,54 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 25
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1200,00 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140028
Dlžník: Caligua Anlagentechn
Súpisová hodnota: 1200,00 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 26
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 510,00 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140031
Dlžník: BGP Bisolinghoff GmbH
Súpisová hodnota: 510,00 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 27
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 6668,08 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140032
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Deň vydania: 28.04.2017

Dlžník: Caligua Anlagentechn
Súpisová hodnota: 6668,08 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 28
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 14000,00 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20140033
Dlžník: Caligua Anlagentechn
Súpisová hodnota: 14000,00 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 29
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 820,16 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20090013
Dlžník: BODY STYLE s.r.o.
Súpisová hodnota: 820,16 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 30
Popis: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 910,72 EUR s prísl.
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Neuhradená FA č. 20100005
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Deň vydania: 28.04.2017

Dlžník: Bachledka s.r.o.
Súpisová hodnota: 910,72 EUR s prísl.
Deň zapísania do súpisu: 21.4.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)
V Poprade dňa 21.4.2017
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K009493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Karas - ACANT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Protifaš. bojovníkov 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 839 664
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu:
Levocska 2 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2009 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 101 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ a § 50 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. , ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, správca týmto zverejňuje:
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, ktorý obsahuje aj prvý čiastkový
rozvrh:
Celková suma výťažku z majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty: 23.902,34 EUR
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate vrátane odmeny správcu : 6 839,18 EUR
Celková suma k rozvrhu: 17 064,06 EUR

Veriteľ
č.

Veriteľ

Konečná zistená Konečný
suma
rozvrh

1

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

687,41

132,91

2

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

1 746,39

337,66

3

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

6 594,45

1 275,01

4

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

9 771,26

1 889,23

5

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

46 471,49

8 985,05

6

Ing. Alexander Ducár, Murárska 10, Prešov

1 659,70

320,90
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7

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005ň( pôvodne: Sociálna
934,87
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

180,75

8

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005ň( pôvodne: Sociálna
352,45
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

68,14

9

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005ň( pôvodne: Sociálna
467,43
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

90,38

10

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005ň( pôvodne: Sociálna
14,95
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

2,89

11

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005ň( pôvodne: Sociálna
3,74
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

0,72

12

Marek Karas, Volgogradská 22, Prešov

19 552,69

3 780,42

Spolu

88 256,83

17 064,06

Návrh konečného rozvrhu výťažku bol v zmysle § 101 ods. 1 ZKR pred jeho zverejnením doručený
zástupcovi veriteľov.
Do návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty môžu nezabezpečení veritelia úpadcu
nahliadnuť tiež v kancelárii správcu, v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín nahliadnutia do
návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty je vhodné vopred nahlásiť písomne alebo
elektronicky na slavomir.kollar@gmail.com.
V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca na schválenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty určuje zástupcovi nezabezpečených veriteľov - lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku SR.
Poučenie:
V zmysle § 79 ods. 2 ZKR zástupca nezabezpečených veriteľov môže v uvedenej určenej lehote návrh
čiastkového rozvrhu výťažku predložený mu správcom schváliť alebo proti nemu uplatniť u správcu
odôvodnené námietky.

K009494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze,
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce, IČO: 31 712 835 v zmysle § 97 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizáci v znení platnom a účinnom v čase vyhlásenia konkurzu (ďalej len ako ,,ZKR“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizáci v znení platnom a účinnom v čase vyhlásenia konkurzu (ďalej len
zverejňuje nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty úpadcu

ako

,,ZKR“)

I.Všeobecná časť
Okresný súd Košice I Uznesením č. 31K/54/2014 zo dňa 16.02.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
36/2015 dňa 23.02.2015 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Admin Centrum Media Group, v.o.s.,
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce, IČO: 31 712 835, a do funkcie správcu ustanovil Mgr. Ľubicu Greguškovú,
so sídlom kancelárie: Ing. Kožucha 12, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu S1720.

Prvá schôdza veriteľov, konaná dňa 28.05.2015 sa uzniesla na výmene správcu Mgr. Ľubice Greguškovej, za
nového správcu bol zvolený JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou. Okresný súd Prešov uznesením zo dňa 05.06.2015, sp.zn. 31K/54/2014-232, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 15.06.2015 v čiastke OV 84/2015, Mgr. Ľubicu Greguškovú odvolal z funkcie správcu a do funkcie
správcu ustanovil JUD. Mariána Novikmeca. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
15.06.2015 v čiastke OV 84/2015.
MAJETOK ÚPADCU:
A.
Veriteľ Slovenská sporiteľňa a.s. si v základnej prihlasovacej lehote prihlásil zabezpečenú pohľadávku
v celkovej výške 449.014,31 Eur. Veriteľ si prihlásil záložné právo v prvom rade podľa Zmluvy o zriadení záložného
právav k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č. 558/AUOC/07-ZZ/01 zo dňa 12.11.2007 k predmetu záložného
práva – nehnuteľnosti v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, LV č. 7030 – pozemok reg. C parc. Č. 1634/1 – zastavné
plochy a nádvoria o výmere 4987 m2, reg. C parc. Č. 1634/2- zastavané plocha a nádvoria o výmere 145 m2, reg.
C parc. Č. 1635 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 976 m2, reg. C parc.č. 1636 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 79 m2 a stavby – kotolňa, trafostanica na parcele č. 1634/2, garáže na parcele č. 1636
a administratívna budova súp. Č. 2236 na parcele č. 1635.
Veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Košice si v základnej prihlasovacej lehote prihlásil pohľadávky v celkovej
výške 2.573,33 Eur. Veriteľ si prihlásil záložné právo v zmysle rozhodnutí o zriadení záložného práva
k nehnuteľnostiam v k.ú. Michalovce, obec Michalovce, LV č. 7030 – pozemky reg. C parc. Č. 1634/1, reg. C parc.
Č. 1634/2, reg. C parc. Č. 1635, reg. C parc. Č. 1636 a stavby – kotolňa, trafostanica na parcele č. 1634/2, garáže
na parcele č. 1636 a administratívna budova súp.č. 2236 na parcele č. 1635.
Predošlá správkyňa konkurznej podstaty zapísala do súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV77/2015 dňa 23.04.2015 v celkovej sume 885.000,- EUR :
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky v Zozname pohľadávok: 46
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Súpis oddelenej podstaty bol vyhotovený dňa 20.04.2015.
Opis súpisovej zložky majetku:
1.

Pozemok, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 4 987 m2,
obec: Michalovce, štát: SR; názov katastrálneho územia: Michalovce, číslo LV č. 7030,
parcelné číslo: 1634/1, register: „C“;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 163.922,69 EUR

2.

Pozemok, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 145 m2,
obec: Michalovce, štát: SR; názov katastrálneho územia: Michalovce, číslo LV č. 7030,
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parcelné číslo: 1634/2, register: „C“;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 4.766,15 EUR
3.

Pozemok, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 976 m2,
obec: Michalovce, štát: SR; názov katastrálneho územia: Michalovce, číslo LV č.7030,
parcelné číslo: 1635, register: „C“;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 32.081,12 EUR

4.

Pozemok, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 79 m2,
obec: Michalovce, štát: SR; názov katastrálneho územia: Michalovce, číslo LV č. 7030,
parcelné číslo: 1636, register: „C“;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 2.596,73 EUR

5.

Stavba, druh stavby: administr. budova; súpisné číslo: 2269; na parcele číslo: 1635;
obec: Michalovce; štát: SR; názov katastrálneho územia: Michalovce; číslo LV č. 7030;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 582.512,21 EUR

6.

Stavba, druh stavby : kotolňa, trafostanica, bez súpisného čísla, na parcele č. 1634/2,
obec Michalovce, štát SR, názov katastrálneho územia Michalovce, číslo LV č. 7030,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 23.647,31 EUR

7.

Ploty

- plot čelný od ulice, spisová hodnota 2.436,86 EUR
- plot zadný z pletiva, súpisová hodnota 22.085,46 EUR
- plot zadný panelový, súpisová hodnota 5.411,38 EUR

8.

Vonkajšie úpravy - parc.č.1634/1
Vodovodná prípojka; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 1.405,45 EUR
Vodomerná šachta na parcele 1634/1, súpisová hodnota 23,49 EUR
Kanalizačná prípojka; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 1.408,10 EUR
Kanalizačná prípojka do Lapolu; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 72,73 EUR
Lapol; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 138,59 EUR
Plynová prípojka; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 82,50 EUR
Spevnené plochy; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 16.763,95 EUR
Vonkajšie schody predné; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 251,52 EUR
Vonkajšie schody zadné; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 608,73 EUR
Vonkajšia terasa; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 1.702,81 EUR
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Ihrisko pre plážový volejbal; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 7.740,57 EUR
Výťah; nachádzajúci sa v stavbe súp.č. 2269; súpisová hodnota 13.825,61 EUR
Obrubníky; na parcele 1634/1, súpisová hodnota 1.240,92 EUR
V zmysle záväzného pokynu a jeho zmeny veriteľa Slovenská sporiteľňa,a.s., zabezpečeného veriteľa v 2. rade
Slovenská republika – Daňový úrad Košice a záväzného pokynu zástupcu veriteľov Mesta Michalovce poveril
správca dražobnú spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. vykonaním dražby majetku oddelenej podstaty.
Dňa 27.06.2016 sa uskutočnila dobrovoľná dražba – 1. kolo nehnuteľnosti úpadcu Admin Centrum Media Group,
v.o.s v konkurze, zapísaných v oddelenej podstate. Na dražbe sa nezúčastnil žiaden záujemca a dražba skončila
ako neúspešná.
Dňa 17.08.2016 sa uskutočnila dobrovoľná dražba – 2. kolo nehnuteľnosti úpadcu Admin Centrum Media Group,
v.o.s v konkurze, zapísaných v oddelenej podstate. Na dražbe sa nezúčastnil žiaden záujemca a dražba skončila
ako neúspešná.
Dňa 11.10.2016 sa konalo 3. kolo dražby o 12.00 hod. Miesto konania dražby: Boutique Hotel Maraton,
Strojárenská 11A, 040 01 Košice na 2. poschodí. Vydražiteľom vyššie uvedeného predmetu dobrovoľnej dražby sa
stala obchodná spoločnosť VENTISA s.r.o., IČO: 47 553 138, so sídlom Špitálska 3, 071 01 Michalovce. Dňa
02.12.2016 bola na konkurzný účet úpadcu pripísaná suma za vydraženú nehnuteľnosť vo výške 416.000,00
Eur.
B.
Dňa 26.02.2017 obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group správcovi
konkurznej podstaty úpadcu oznámila, že na základe správcom podanej žiadosti poistná zmluva č.
6584100394/číslo návrhu 4410010268 – poistenie malých a stredných podnikateľov zanikla dňa 07.09.2016
v súlade s § 803, ods. 2 Občianskeho zákonníka. Nespotrebovanú časť poistného v sume 272,49 Eur bola poňatá
do súpisu oddelenej podstaty úpadcu. Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v OV dňa 17.03.2017 v čiastke
OV54/2017.
POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE:
Po náležitom a odbornom preskúmaní vzniknutých a uplatňovaných pohľadávok proti podstate boli tieto priradené
k jednotlivým zložkám majetku zaradenému do súpisu oddelenej podstaty úpadcu v súlade s § 87 a nasl. ZKR. Pred
zostavením konečného rozvrhu z výťažku správca v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate. Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
z oddelenej podstaty bolo zverejnené v OV č. 28/2017, dňa 09.02.2017.
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 pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávok proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V zmysle § 96 ods. 4
ZKR 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 inam
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
V stanovenej lehote nebola správcovi doručená žiadna námietka.
V súvislosti so správou a speňažovaním majetku vznikali počas konkurzu pohľadávky proti podstate, ktoré boli
priebežne uhrádzané (poštovné, bankové poplatky a iné hotové výdavky). Celková výška vzniknutých
a priradených pohľadávok proti podstate činí sumu vo výške 92.997,74 Eur.
II. Rozvrhová časť
Výťažok určený pre uspokojenie zabezpečeného veriteľa
Výťažok zo speňaženia nehnuteľnosti........................................416.000 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok – nespotrebovaná časť poistného.................................272,49 Eur
Pohľadávky proti oddelenej podstate......................................... 92.997,74 Eur
Výťažok na vyplatenie pre zabezpečeného veriteľa.............. 323.274,75 Eur
Celková suma čistého výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s. predstavuje sumu vo výške 323.274,75 Eur. Táto suma vznikla po odpočítaní
pohľadávok proti podstate priradených a uspokojených z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú
podstatu.
Podľa ust. § 94 ZKR, zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok
proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich jeho oddelenú podstatu. Ak nie je možné
uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako
nezabezpečená pohľadávka
III. Záver
Podľa ust. § 97 ods. 1 a 2 ZKR, po speňažení každej štvrtiny majetku tvoriaceho oddelenú podstatu a ukončení
všetkých súdnych sporov týkajúcich sa zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty
správca bezodkladne pripraví pre zabezpečeného veriteľa rozvrh výťažku zo speňaženia majetku. Na ten účel
správca písomne oboznámi zabezpečeného veriteľa o návrhu rozvrhu výťažku a určí mu lehotu 30 dní na jeho
schválenie od jeho doručenia. Zabezpečený veriteľ môže v lehote určenej správcom návrh rozvrhu výťažku schváliť
alebo proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Slovenská sporiteľňa a.s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava ako príslušný orgán v zmysle § 82nods. 2 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v právnej veci úpadcu Admin Centrum Media Group, v.o.s.
v konkurze, Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce, IČO: 31 712 835 o návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty
rozhodol takto: schvaľuje predložený návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty.

JUDr. Marián Novikmec, správca

K009495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Západoslovenské žriedla, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 66, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 418
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040 11
Košice, IČO: 34 131 418, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: ENERGYR, spol. s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 568 645, v celkovej sume 410,34 €.

V Košiciach dňa 25.04.2017
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JUDr. Marek Radačovský, správca

K009496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zobola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 182, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/15/2016 - S1091
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Zobola, nar. 27.12.1974, bytom Jarková 229, 049 32 Štítnik na základe
uloženého záväzného pokynu na postup pri speňažovaní majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 122/2016 zo dňa 24.06.2016, vyhlasuje
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku:
Súpisová hodnota v
€

p.č. Popis

1. Obchodný podiel v spoločnosti JZ Trading s.r.o., IČO 31 443 117
300,00 €
Motorové vozidlo značky Ford Focus, typ DNW/FFDA1/5PFDMY. Výrobne číslo WF0NXXGCDN3J51551, evidenčné
3.
1200,00 €
číslo RV042BX.

Podmienky:
1. Ponuku je možné urobiť buď pre všetky súpisové zložky ako súbor vecí spolu alebo samostatne pre
každú súpisovú zložku.
2. Ponuka kúpnej ceny nesmie byť nižšia ako 75,00 % súpisovej hodnoty speňažovaného majetku, pre
ktorý sa ponuka podáva. Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom sa neprihliada.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
b. musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianského preukazu
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie
staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho / štatutárnych zástupcu / zástupcov právnickej
osoby);
c. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
d. musí obsahovať identifikáciu speňažovaného majetku, pre ktorý sa ponuka podáva;
e. musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu (prof. JUDr. Ján
Husár, CSc., správca, Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice) v zalepenej obálke
s označením „ponukové konanie Zobola – predaj majetku – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do
14.05.2017;
f. musí obsahovať doklad o zaplatení zálohy podľa bodu 4. týchto podmienok;
g. pre rýchlejšiu komunikáciu záujemca uvedie aj svoju e-mailovú adresu.
4. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 50 % z ponúkanej kúpnej
ceny. Záloha bude pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota
na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi,
ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade
podpisu kúpnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy podľa bodu 6 tohto pokynu z dôvodov
na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom (napr.
nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny riadne a včas podľa bodu 6 tohto pokynu), uhradená záloha prepadne
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nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny riadne a včas podľa bodu 6 tohto pokynu), uhradená záloha prepadne
v prospech všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí zástupcovi veriteľov spolu
s fotokópiami doručených ponúk. Do desiatich dní oznámi zástupca veriteľov správcovi e-mailom
prijatie/neprijatie ponuky/ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zástupcu veriteľov o prijatí
ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej úspešný záujemca doplatí
zostatok kúpnej ceny správcovi do siedmich pracovných dní od dátumu jej uzatvorenia.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V prípade,
ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť
bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
Správca je oprávnený po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov odmietnuť z dôvodu neprimeranosti
všetky predložené ponuky.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať na e-mailovej adrese: bhz@stonline.sk alebo na tel. č. 055
62 33 640.

Číslo účtu úpadcu: SK58 0200 0000 0036 7806 9056
prof. JUDr. Ján HUSÁR, CSc., správca

K009497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty úpadcu Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze, Hviezdoslavova 46, 071 01
Michalovce, IČO: 31 712 835, v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zapísal dňa 25.04.2017 zistený majetok úpadcu – pohľadávky do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis
všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedené súpisové zložky :
1/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Bankový účet IBAN SK 94 7500 0000 0040 2387 0306, mena EUR, Československá obchodná banka a.s.
-

Zaúčtovanie kladných úrokov k 31.12.2016 : 2,69 Eur

Súpisová hodnota majetku 2,69 Eur.
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
2/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
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Popis: Bankový účet, IBAN SK 94 7500 0000 0040 2387 0306, mena EUR, Československá obchodná banka a.s.
-

Zaúčtovanie kladných úrokov k 31.03.2017 : 8,28 Eur

Súpisová hodnota majetku 8,28 Eur.
Vlastníctvo úpadcu:1/1

JUDr. Marián Novikmec, správca

K009498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MILLENNIUM STEEL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hospodársky dvor 0, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 880 708
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu:
MILLENNIUM STEEL,s.r.o., so sídlom: Hospodársky dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708, oznamuje veriteľom,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Vrátna 28, 040 01 Košice, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese
areko.group@gmail.com.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K009499
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 - S 895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/3/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Súpis vyhotovený dňa:

17.03.2017

Súpis aktualizovaný dňa:

24.04.2017

Všeobecná podstata
Nehnuteľnosti:

Súpisová
hodnota

Por.č. Popis

1.

Spoluvlastnícky podiel l /4 k bytu č. 6 na 3. poschodí bytového domu na ul. Mierová súp. č. 628 vchod č. 3 na
parcele registra "C" č. 1155/2, k. ú. Strážske, zapísanom na LV 1543. Podiel na spoločných častiach, na 8.000,- €
spoločných zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku a na priľahlom pozemku 6731 / 224442.

zapísané

24.04.2017

JUDr. Roman Zajac, správca

K009500
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka 31K/58/2014
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
VO VECI
SLOVAKIA STEEL MILLS, A.S. V KONKURZE
Miesto konania:

priestory spoločnosti Matejka Friedmannová s.r.o., so sídlom Svätoplukova 28, 821
08 Bratislava, IČO: 47 248 998, ktorá je právnym zástupcom predsedu
veriteľského výboru, spoločnosti Česká exportní banka, a.s., so sídlom Vodičkova
34, č.p. 701, 111 21 Praha 1, Česká republika, IČ: 630 78 333, nachádzajúce sa
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34, č.p. 701, 111 21 Praha 1, Česká republika, IČ: 630 78 333, nachádzajúce sa
na Svätoplukovej ulici 28 v Bratislave;
Čas konania:
Program:

24.04.2017 o 14:00 hod.;
rozhodnutie o žiadosti o uloženie záväzného pokynu na speňaženie emisných kvót
zo dňa 29.03.2017;

Prítomní:
Česká exportní banka, a.s., so sídlom Vodičkova 34, č.p. 701, 111 21 Praha 1, Česká republika, IČ: 630
78 333, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Prahe, sp. zn.: B 3042, konajúca
splnomocnencom Matejka Friedmannová s.r.o., so sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO:
47 248 998, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 90113/B, konajúcim prostredníctvom JUDr. Ondrej Matejka, advokát/konateľ – predseda veriteľského
výboru (ďalej aj len ako „Česká exportní banka“ alebo „Predseda veriteľského výboru“);
Prítomný podľa ust. § 38 ods. 3 ZKR:
a. Pavel Šteňko, trvale bytom Laborecká 1886/31, 066 01 Humenné, Advokátska kancelária Machová s.r.o.,
so sídlom na ulici Čulenova 2A/2621, 909 01 Skalica, Slovenská republika, IČO: 36 864 544, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24343/T, konajúcim
prostredníctvom JUDr. Svetlana Machová, advokát/konateľ – člen veriteľského výboru (ďalej aj len ako
„Pavel Šteňko“);
b. ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1220/B, konajúca
splnomocnencom Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., so sídlom Prievozská 4/B , 821 09
Bratislava, IČO: 47 239 921, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 82481/B, konajúcim prostredníctvom JUDr. Milan Malata, advokát/konateľ – člen
veriteľského výboru (ďalej aj len ako „ČSOB Leasing“).
I.
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 14:00 hod. Predseda veriteľského výboru a skonštatoval, že na zasadnutí
veriteľského výboru je osobne prítomná spoločnosť Česká exportní banka, pričom členovia veriteľského výboru pán
Pavel Šteňko a ČSOB Leasing hlasovali písomne, preto sa podľa ust. § 38 ods. 3 druhej vety zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) považujú za prítomných. Vzhľadom na uvedené je veriteľský výbor v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
v spojení s ust. § 38 ods. 3 ZKR uznášaniaschopný.
II.
Následne Predseda veriteľského výboru, po oboznámení s obsahom žiadosti správcu úpadcu SLOVAKIA STEEL
MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, zapísanej v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1419/V (ďalej aj len ako „Úpadca“), spoločnosti
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S (ďalej
aj len ako „Správca“), o uloženie záväzného pokynu na speňaženie emisných kvót zapísaných do súpisu majetku
všeobecnej podstaty navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval o uznesení v nasledovnom znení:
Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom Priemyselná 720,
072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice, značka správcu S1240, záväzný pokyn na speňaženie súpisovej zložky
majetku - emisných kvót v množstve jednotiek 14.301 EUA, zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
publikovaného v Obchodnom vestníku číslo 61/2017 zo dňa 28.03.2017, a to formou jednej alebo viacerých
spotových transakcií uskutočnených na mimoburzovom trhu prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorého vyberie
správca s odbornou starostlivosťou, a to za najvyššiu ponuku.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:
Člen veriteľského výboru

Hlasovanie:
ZA/PROTI/ZDRŽAL SA
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Česká exportní banka
ČSOB Leasing
Pavel Šteňko
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ZA
ZA
ZA

Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie veriteľského výboru:
Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so sídlom Priemyselná 720,
072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice, značka správcu S1240, záväzný pokyn na speňaženie súpisovej zložky
majetku - emisných kvót v množstve jednotiek 14.301 EUA, zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
publikovaného v Obchodnom vestníku číslo 61/2017 zo dňa 28.03.2017, a to formou jednej alebo viacerých
spotových transakcií uskutočnených na mimoburzovom trhu prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorého vyberie
správca s odbornou starostlivosťou, a to za najvyššiu ponuku.
III.
Predseda veriteľského výboru následne, po vyčerpaní programu zasadnutia veriteľského výboru, toto zasadnutie
o 14:30 hod. ukončil.
V Bratislave, dňa 24.04.2017
Zápisnicu vyhotovil:
...........................................................................
Česká exportní banka, a.s.
predseda veriteľského výboru
v.z.
Matejka Friedmannová s.r.o.
JUDr. Ondrej Matejka, advokát/konateľ

K009501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORLEA INVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 532 045
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kubriková, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2012 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia VV
vec: KORLEA INVEST, a.s., so sídlom Jesenského 25, 040 01 Košice, IČO: 36 532 045

Sp.zn. 31K/48/2012
Sp. zn. správcu 31K/48/2012 S1169
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Miesto konania: Panská 14, 811 01 Bratislava
Dátum, čas : 25.04.2017, 13:00 hod.

Predseda schôdze: MAGNA ENERGIA a.s.
Prítomní :

MAGNA ENERGIA a.s. (ďalej len „predseda VV“ alebo aj „MAGNA ENERGIA“)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „EXIMBANKA“)
Best Of Travel Group, Ltd (ďalej len „BoT“)

·

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznášaniaschopnosti
3. Rozprava a hlasovanie veriteľského výboru úpadcu KORLEA INVEST, a.s. o udelení odporúčania pre
správcu ako postupovať vo veci zaplatenia preddavku vo výške 200 000 EUR na konanie o navýšenom
nároku vo výške 73 880 000 EUR pred Medzinárodným rozhodcovským súdom pri hospodárskej komore
Rakúska - Vienna International Arbitral Centre (ďalej len „VIAC"),
4. Rozprava a hlasovanie veriteľského výboru úpadcu KORLEA INVEST, a.s. o udelení odporúčania pre
správcu ako postupovať vo veci úhrady nákladov spojených s poskytovaním právnych služieb zo strany
spoločnosti ETERNA Law v konaní pred VIAC v sume do 30 000,- EUR,
5. Rozprava a hlasovanie veriteľského výboru úpadcu KORLEA INVEST, a.s. o udelení odporúčania pre
správcu ako postupovať vo veci úhrady nákladov spojených s vystavením bankovej záruky na
zabezpečenie povinnosti žalovanej strany uhradiť žalobcovi sumu 73 880 000,- EUR v zmysle predbežného
opatrenia VIAC zo dňa 28.12.2016
Opis priebehu :
K bodu 1) Predseda VV otvoril zasadnutie VV o 13:00 hod, privítal prítomného člena VV EXIMBANKU, konštatoval,
že tretí člen VV, spoločnosť BoT zaslala v zmysle zákona hlasovanie v písomnej forme. Predseda VV konštatoval,
že zasadnutie VV bolo zvolané písomnou pozvánkou doručenou členom VV s uvedením programu rokovania VV.
K bodu 2) Predseda VV konštatoval, že na zasadnutí VV sa zúčastnili členovia VV podľa priloženej prezenčnej
listiny, pričom člen VV - spoločnosť BoT- zaslal svoje hlasovanie za uznesenia VV v súlade s ust. § 38 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“), t.j. písomne, pričom v takom prípade sa pre účely
posudzovania uznášaniaschopnosti považuje spoločnosť BoT za prítomného člena VV na dnešnom zasadnutí VV.
Predseda VV preto konštatoval, že VV je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.
K bodu 3) Predseda VV uviedol, že členovia VV obdržali spolu s pozvánkou aj podrobnú písomnú správu o stave
arbitrážneho konania a žiadosť správcu o udelenie odporúčania, ako postupovať vo veci úhrady vyrubeného
preddavku vo výške 200 000,- EUR v súvislosti s navýšením nároku úpadcu v konaní SCH-5320 pred VIAC na
sumu 73 880 000 EUR. Na základe uvedeného dal predseda VV hlasovať o uznesení č. 1 v nasledovnom znení :
„Veriteľský výbor úpadcu KORLEA INVEST, a.s. v konkurznej veci 31K 48/2012, odporúča správcovi úhradu
preddavku vo výške 200 000 EUR v termíne do 16.05.2017 v súvislosti s navýšením nároku úpadcu v konaní
SCH-5320 pred VIAC na sumu 73 880 000 EUR.“
Hlasovanie : za :

MAGNA ENERGIA

proti : 0

zdržal sa : EXIMBANKA

BoT
Predseda VV konštatoval, že uznesenie č. 1 bolo schválené v navrhnutom znení.
K bodu 4) Predseda VV uviedol, že v spoločnom záujme všetkých veriteľov úpadcu je dôsledné vymáhanie
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K bodu 4) Predseda VV uviedol, že v spoločnom záujme všetkých veriteľov úpadcu je dôsledné vymáhanie
pohľadávok úpadcu voči jeho dlžníkom, realizované zo strany správcu. S ohľadom na špecifickú povahu
arbitrážneho konania, jazyk konania, ktorým je ruština ako aj vzhľadom na odbornú náročnosť prípadu je vhodné,
aby bol úpadca zastúpený kvalifikovaným právnym zástupcom (poradcom) s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu
práv úpadcu v konaní. S ohľadom na potrebu kontinuity sa ako ideálna javí ďalšia spolupráca s ETERNA Law. Na
základe uvedeného dal predseda VV hlasovať o uznesení č. 2 v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor úpadcu KORLEA INVEST, a.s. v konkurznej veci 31K 48/2012, odporúča správcovi úhradu
nákladov spojených s poskytovaním právnych služieb zo strany spoločnosti ETERNA Law v konaní pred SCH -5320
pred VIAC v sume do 30 000,- EUR.“
Hlasovanie : za :

MAGNA ENERGIA

proti : 0

zdržal sa : EXIMBANKA

BoT
Predseda VV konštatoval, že uznesenie č. 2 bolo schválené v navrhnutom znení.
K bodu 5) Predseda VV uviedol, že za účelom zabezpečenia materiálnej vymoženosti pohľadávky úpadcu
v prípade jej priznania zo strany arbitrážneho tribunálu sa ako vhodné javí realizovať kroky smerujúce k vystaveniu
bankovej záruky, zabezpečujúcej záväzok odporcu, ktorý je predmetom konania SCH- 5320 pred VIAC. Nakoľko
v zmysle predbežného opatrenia VIAC zo dňa 28.12.2016 je odporca povinný predložiť určenú bankovú garanciu
(jej prísľub) a navrhovateľ (úpadca) v takom prípade povinný hradiť (kryť) náklady spojené s jej vystavením, by
vystavenie bankovej garancie zo strany renomovanej finančnej inštitúcie minimalizovalo riziká spojené s následnou
materiálnou vymožiteľnosťou pohľadávky úpadcu. Na základe uvedeného dal predseda VV hlasovať o uznesení č. 3
v nasledovnom znení :
„Veriteľský výbor úpadcu KORLEA INVEST, a.s. v konkurznej veci 31K 48/2012, vedenej Okresným súdom Košice
I, odporúča správcovi uhradiť bankové poplatky (príp. zabezpečiť ich úhradu) spojené s vystavením bankovej
záruky na zabezpečenie povinnosti odporcu uhradiť sumu 73 880 000,- EUR v zmysle predbežného opatrenia VIAC
zo dňa 28.12.2016, a to za predpokladu, že odporca predloží vystavenú bankovú garanciu na sumu 73 880 000,EUR v zmysle predbežného opatrenia VIAC zo dňa 28.12.2016.“

Hlasovanie : za :

MAGNA ENERGIA

proti : 0

zdržal sa : EXIMBANKA

BoT
Predseda VV konštatoval, že uznesenie č. 3 bolo schválené v navrhnutom znení.
Na záver predseda VV konštatoval, že neboli vznesené námietky voči priebehu zasadnutia VV ani voči prijatým
uzneseniam. Predseda VV zasadnutie VV ukončil o 13:40hod.

...............................................
MAGNA ENERGIA, a.s.

Príloha:
Prezenčná listina
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