Obchodný vestník 164/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.08.2014

K016442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: agrospol kysuce
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
svrcinovec 357, 023 12 svrcinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 576 702
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3K/36/2013
Spisová značka súdneho spisu:
3K/36/2013/S1544
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

VEC: Udelenie záväzného pokynu vo veci žiadosti správcu o záväzný pokyn
v súvislosti s Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkurzného konania vedeného na spoločnosť
AGROSPOL KYSUCE, s. r. o., so sídlom Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec, IČO: 31 576 702, zapísanú
v Obchodnom registri SR vedenom na Okresnom súde Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 848/L (ďalej len
„Úpadca“) si Vám dovoľujem zaslať udelený záväzný pokyn veriteľského výboru vrátane hlasovania
jednotlivých členov veriteľského výboru (FARMA MAJCICHOV, a.s., Sociálna poisťovňa, a.s. a
ACCOM Slovakia, s.r.o.) formou písomného hlasovania per rollam.
Listom zo dňa 10.7.2014 spoločnosť FARMA MAJCICHOV, a.s. ako predseda veriteľského
výboru vyzvala členov veriteľského, aby písomne prejavili súhlas s (i) hlasovaním vo forme
písomného hlasovania per rollam a (ii) udelením záväzného pokynu pre správcu, v zmysle ktorého
správca sa udeľuje správcovi záväzný pokyn vo veci speňažovania majetku Úpadcu zverejneného
v obchodnom vestníku formou ponukového konania na základe zverejnenia v Obchodnom vestníku
za najvyššiu ponúknutú cenu za nasledovných podmienok:
- inzerát o vyhlásení verejného ponukového konania o speňažovaní majetku Úpadcu správcom
zverejneného v obchodnom vestníku bude zverejnený v Obchodnom vestníku a na
internetovej stránke agentúry SARIO,
- lehota na podávanie ponúk na kúpu podniku úpadcu je 20 dní od vyhlásenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku,
- ponuka v ponukovom konaní musí obsahovať: meno a priezvisko/obchodné meno/názov
záujemcu, bydlisko/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia, rodné číslo, resp. IČO
právnickej osoby, výšku ponúknutej kúpnej ceny, splatnej pri podpise zmluvy o predaji
podniku a podpis záujemcu,
- prílohu ponuky musia tvoriť: kópia dokladu totožnosti/výpis z obchodného alebo iného
zákonného registra, doklad o zložení zálohy na zaplatenie kúpnej ceny vo výške minimálne
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30% z kúpnej ceny,
- ponuky sa budú doručovať na adresu správcu, ktorý ich po uplynutí lehoty na doručovanie
ponúk vyhodnotí a za víťaznú určí tú, v ktorej záujemca ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
- akceptácia ponuky záujemcu na kúpu podniku úpadcu, ktorú správca označí za víťaznú,
podlieha písomnému schváleniu veriteľského výboru:
Na základe doručených prejavov vôle členov veriteľského výboru si predseda dovoľuje
oznámiť, že všetci členovia veriteľského výboru súhlasili s formou hlasovania per rollam
a spoločnosti FARMA MAJCICHOV, a.s. a ACCOM Slovakia, s.r.o. súhlasili aj s udelením
záväzného pokynu v zmysle žiadosti správcu a vyššie uvedeného a spoločnosť Sociálna poisťovňa,
a.s. s udelením záväzného pokynu v zmysle žiadosti správcu a vyššie uvedeného nesúhlasila.
(i) Hlasovanie vo veci písomnej formy hlasovania per rollam
Za
1. FARMA MAJCICHOV a.s. so sídlom Majcichov 50, Majcichov, IČO: 36 228 095,
2. Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484,
3. ACCOM Slovakia, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 51, Banská Bystrica, IČO: 31 585 787,
Proti : Nikto
Zdržal sa: Nikto
Návrh bol teda schválený
(ii) Hlasovanie vo veci udelenia záväzného pokynu v zmysle žiadosti správcu a vyššie
uvedeného
Za
1. FARMA MAJCICHOV a.s. so sídlom Majcichov 50, Majcichov, IČO:36 228 095,
2. ACCOM Slovakia, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 51, Banská Bystrica, IČO: 31 585 787,
Proti :
1. Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484,
Zdržal sa: Nikto
Návrh bol teda schválený.
Na základe hlasovania jednotlivých členov veriteľského výboru predseda veriteľského
výboru konštatuje, že väčšinou hlasov členov veriteľského výboru bol správcovi udelený
nasledujúci záväzný pokyn:
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Speňažovanie majetku Úpadcu zverejneného v obchodnom vestníku je správca povinný
urobiť formou ponukového konania na základe zverejnenia v Obchodnom vestníku za najvyššiu
ponúknutú cenu za nasledovných podmienok:
- inzerát o vyhlásení verejného ponukového konania o speňažovaní majetku Úpadcu
správcom zverejneného v obchodnom vestníku bude zverejnený v Obchodnom vestníku
a na internetovej stránke agentúry SARIO,
- lehota na podávanie ponúk na kúpu podniku úpadcu je 20 dní od vyhlásenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku,
- ponuka v ponukovom konaní musí obsahovať: meno a priezvisko/obchodné meno/názov
záujemcu, bydlisko/sídlo/miesto podnikania, dátum narodenia, rodné číslo, resp. IČO
právnickej osoby, výšku ponúknutej kúpnej ceny, splatnej pri podpise zmluvy o predaji
podniku a podpis záujemcu,
- prílohu ponuky musia tvoriť: kópia dokladu totožnosti/výpis z obchodného alebo iného
zákonného registra, doklad o zložení zálohy na zaplatenie kúpnej ceny vo výške
minimálne 30% z kúpnej ceny,
- ponuky sa budú doručovať na adresu správcu, ktorý ich po uplynutí lehoty na doručovanie
ponúk vyhodnotí a za víťaznú určí tú, v ktorej záujemca ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
- akceptácia ponuky záujemcu na kúpu podniku úpadcu, ktorú správca označí za víťaznú,
podlieha písomnému schváleniu veriteľského výboru:
S úctou,
FARMA MAJCICHOV, a.s.
predseda veriteľského výboru
zast. Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
JUDr. Peter Rokaš
advokát a prokurista
Prílohy: 3x hlasovanie jednotlivých členov veriteľského výboru

K016443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 989 075
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
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Levická 886, 952 01 Vráble
32K/16/2014 S477
32K/16/2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Solár, správca majetku podliehajúceho konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: HAUSER ELEKTRO
CE, s.r.o., so sídlom Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 989 075, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č.k.: 32K/16/2014 že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
Levickej ulici č. 886, 952 01 Vráble, v pondelok až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadania do spisu
nahláste vopred písomne na adresu Levická 886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu: solare@mail.t-com.sk alebo
telefonicky na čísle: 0905 351 384. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným občianskym
preukazom, resp. plnou mocou.
JUDr. Erik Solár, správca

K016444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABISAL SK, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 1319, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 362 930
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ivan Kravárik
Sídlo správcu:
P.O.Box 64, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1K 4/2014 S 1165
Spisová značka súdneho spisu:
1K 4/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: ABISAL SK, s.r.o v likvidácii, Májová 1319, 022 01 Čadca, IČO: 36 362 930
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzného konania nahliadnuť
do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu: Garbiarska 905, 031
01 Liptovský Mikuláš. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s termínom možno podať poštou na
adresu správcu: P.O.BOX 64, O31 01 Liptovský Mikuláš alebo elektronickou poštou na adresu :
podatelna.konkurzy@soem.sk alebo telefonicky na číslo telefónu 0905 644 973.
Ing. Ivan Kravárik, správca

K016445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAKSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 699 217
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2014 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

SKP, k.s. so sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina správca úpadcu: BAKSTAV, spol. s r.o., Veľká
Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 36 699 217, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
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reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. 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,- EUR na účet č. 5061160561/0900, IBAN:
SK8109000000005061160561 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.

SKP, k.s., správca

K016446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EASTCON AG SR, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 272, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 432 891
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K 71/2013 S 512
Spisová značka súdneho spisu:
2K 71/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Vladimír Nosko, so sídlom kancelárie SNP 33/18, Veľký Krtíš, správca konkurznej podstaty úpadcu:
EASTCON AG SR, spol. s r.o., IČO: 31 432 891, so sídlom Priemyselná 272, 965 01 Žiar nad Hronom, oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien
a predpisov, bola po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, do zoznamu pohľadávok
zapísaná pohľadávka:
veriteľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 00 585 441, so sídlom Štefanovičova 4,
Bratislava, celková suma 409,19 EUR (istina).
Vo Veľkom Krtíši dňa 18.08.2014
JUDr. Vladimír Nosko, správca konkurznej podstaty

K016447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MORTY Moving s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická 9, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 914 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Rozália Mareková
Sídlo správcu:
Lermontovova 9, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/84/1/2012
Spisová značka súdneho spisu:
6K/84/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznom konaní úpadcu MORTY Moving s.r.o., IČO: 44914776, sídlo Pezinok, Šenkvická 9,
zvolávam podľa ust.§ 34 ods.2 ZKR ďalšiu schôdzu veriteľov na deň: 09.09.2014. Schôdza sa bude
konať v čase od 10,00 hod v sídle SKP na Lermontovovej ul.č.9 v Bratislave - St.Mesto. Predmetom
rokovania schôdze bude voľba nového veriteľského výboru, nakoľko terajší veriteľský výbor nie je
podľa § 39 ods.2 ZKR uznášaniaschopný. JUDr. R. Mareková - SKP
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K016448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Švantner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 432/12, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1956
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K/40/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma:
174,85
EUR
Právny dôvod vzniku: výsluhový dôchodok úpadcu, ktorého platiteľom je Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia,
za
mesiac
jún
2014
v
rozsahu
podľa
ust.
§
72
ods.
2
ZKR
Súpisová
hodnota:
174,85
EUR
Deň
zapísania
majetku:
01.06.2014
Dôvod
zapísania
majetku:
ust.
§
67
ods.
1
písm.
b)
ZKR
2.
Typ
súpisovej
zložky
majetku:
Peňažná
pohľadávka
Suma:
174,85
EUR
Právny
dôvod
vzniku:
výsluhový
dôchodok
úpadcu,
ktorého
platiteľom
je
Vojenský
úrad
sociálneho zabezpečenia, za mesiac júl 2014 v rozsahu podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR
Súpisová
hodnota:
174,85
EUR
Deň
zapísania
majetku:
01.07.2014
Dôvod
zapísania
majetku:
ust.
§
67
ods.
1
písm.
b)
ZKR
3.
Typ
súpisovej
zložky
majetku:
Peňažná
pohľadávka
Suma:
174,85
EUR
Právny dôvod vzniku: výsluhový dôchodok úpadcu, ktorého platiteľom je Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia,
za
mesiac
august
2014
v
rozsahu
podľa
ust.
§
72
ods.
2
ZKR
Súpisová
hodnota:
174,85
EUR
Deň
zapísania
majetku:
01.08.2014
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSTIKA, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 612 130
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2012/S1189
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 683 159 ako
správca úpadcu RUSTIKA, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130

vypisuje
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III. kolo (za podmienok II. kola podľa uznesenia veriteľského výboru) speňažovania majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu za nasledovných podmienok:

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 8.8.2012, sp. zn. 2K/6/2012, bol na majetok úpadcu
RUSTIKA, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130 (ďalej aj ako len
„úpadca“), vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená spoločnosť KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. (ďalej aj ako
len „správca“). Správca po konaní prvej schôdze veriteľov požiadal príslušné orgány o udelenie záväzného pokynu
na speňažovanie majetku konkurznej podstaty. Príslušné orgány udelili záväzný pokyn na speňažovanie formou
predaja podniku úpadcu.

Hodnota predávaného podniku je stanovená znaleckým posudkom. Takto stanovená cena je základom pre
určenie minimálnej výšky kúpnej ceny.

A) Predmet predaja

Predmet predaja je podnik úpadcu špecifikovaný v znaleckom posudku vyhotovenom na tento účel,
ktorý je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

B) Oboznámenie sa s predmetom predaja

Každá osoba sa po zaplatení účastníckeho poplatku podľa týchto podmienok stáva osobou zúčastnenou na
ponukovom konaní (ďalej aj ako len „Záujemca“) a má právo nahliadnuť do znaleckého posudku, ktorým je ocenený
podnik úpadcu. Po dohode so správcom alebo s pracovníkom povereným správcom si môže Záujemca veci
obhliadnuť.

Bližšie informácie o predávanom majetku je možné získať na tel. č. 048/4153310 v pracovných dňoch od 9.00
hod. do 15.00 hod.

C) Spôsob speňažovania majetku

Predaj je realizovaný ako predaj podniku podľa ust. § 92 ods. 1 písm. e) a ods. 2 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii za podmienok stavených príslušnými orgánmi.

Podnik bude speňažený na základe výsledkov ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
konkurznej podstaty pri splnení podmienok uvedených nižšie. Vyhlasovateľom ponukového konania je správca.

Ponukové konanie nie je verejnou obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka.
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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D) Postup pri ponukovom konaní

1. Predloženie návrhu v ponukovom konaní

1.1. Lehota na predloženie návrhu

Záväzný návrh v ponukovom konaní musí byť doručený alebo predložený osobne na adrese KONKURZNÝ
SPRÁVCA, k.s., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do 15-tich dní od uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku:

Návrhy, ktoré budú doručené resp. predložené po tejto lehote môžu byť prijaté a otvorené len so súhlasom
príslušného orgánu.

1.2. Forma návrhu

Návrh musí byť predložený alebo doručený v zalepenej obálke označenej „RUSTIKA, s.r.o. „v konkurze“ –
predaj majetku – NEOTVÁRAŤ“. Ak bude návrh doručený osobne správcovi, osoba poverená vyhlasovateľom
vydá doručiteľovi potvrdenie o prevzatí návrhu s dátumom a časom jeho prevzatia.

Návrh musí byť podaný v dvoch vyhotoveniach a musí byť napísaný v slovenskom jazyku.

Každý Záujemca môže predložiť len jeden návrh.

Vyhlasovateľ zodpovedá za uchovanie návrhov doručených na adresu správcu, príp. prevzatých správcom
alebo osobou ním poverenou, v stave v akom ich obdržal, a to až do termínu otvárania obálok.

Doručením návrhu na adresu uvedenú v bode D.1.1 sa Záujemca stáva účastníkom ponukového konania (ďalej
len „Účastník“)

1.3. Zaplatenie zábezpeky (zálohy na kúpnu cenu)

Pred podaním návrhu je Záujemca povinný zložiť na účet úpadcu vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu:
2926883790/1100 finančnú zábezpeku, ktorá bude v prípade vyhodnotenia ponuky Účastníka ako víťaznej,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2926883790/1100 finančnú zábezpeku, ktorá bude v prípade vyhodnotenia ponuky Účastníka ako víťaznej,
zaúčtovaná na kúpnu cenu.

Výška zábezpeky je 10.000,- EUR.

Suma predstavujúca zábezpeku musí byť pripísaná na uvedený účet úpadcu najneskôr
odovzdania alebo doručenia obálok s ponukou.

2.

do

termínu

Obsah návrhu v ponukovom konaní

Návrhy predložené v ponukovom konaní musia obsahovať:

2.1. Špecifikácia predmetu kúpy

Účastník musí v návrhu vymedziť predmet kúpy, o kúpu ktorého má záujem tak, aby ho bolo možné
jednoznačne identifikovať podľa prílohy tohto informačného memoranda. Účastník je povinný v návrhu uviesť,
v ktorom kole je predmet kúpy, o kúpu ktorého má záujem, ponúkaný.

2.2. Návrh kúpnej ceny

V návrhu musí byť navrhovaná kúpna cena uvedená v mene EURO s tým, že minimálna výška navrhnutej
kúpnej ceny musí byť 60.690,- EUR.

2.3. Preukázanie totožnosti navrhovateľa

2.3.1. fyzická osoba
·
·
·

fotokópiu platného občianskeho preukazu,
ak navrhuje kúpu ako podnikateľ predloží aj doklad (overenú fotokópiu alebo originál) oprávňujúci ho
k výkonu podnikateľskej činnosti,
ak sú kupujúcimi manželia, alebo jeden z manželov – vyhlásenie manželov o tom, či predmet predaja
nadobudnú do BSM, alebo ho nadobudne jeden z manželov do svojho výlučného vlastníctva.

1. právnická osoba
· originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra príp. iného príslušného registra; nie starší
ako tri mesiace (uznesenie súdu je nedostatočné a nemožno ho považovať za doklad nahradzujúci výpis z
obchodného registra).

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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2.4. Preukázanie zaplatenia zábezpeky

Zaplatenie zábezpeky Účastník preukáže prevodným príkazom alebo potvrdením o vklade zábezpeky
na účet úpadcu. Účastník je zároveň povinný v návrhu uviesť, akým spôsobom mu má byť zábezpeka
v prípade neúspechu vrátená, tzn. či prevodom na účet, v takom prípade je povinný uviesť číslo účtu
vrátane kódu banky, alebo poštovou poukážkou, v takom prípade je povinný uviesť presnú adresu, na ktorú
sa má táto poštová poukážka zaslať. V opačnom prípade mu bude zábezpeka zaslaná poštovou poukážkou
na adresu, ktorú uviedol v návrhu. Pri zasielaní zábezpeky poštovou poukážkou znáša Účastník všetky
náklady s tým spojené.

2.5. Čestné vyhlásenie o vysporiadaní (neexistencii) záväzkov voči úpadcovi

Záujemca vloží do obálky obsahujúcu ponuku aj čestné vyhlásenie o tom, že nemá voči úpadcovi
nevysporiadané záväzky.

E) Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov

1. Obálky s ponukami na kúpu podniku úpadcu otvorí vyhlasovateľ 3-tí pracovný deň od uplynutia lehoty na
podávanie ponúk. Z otvárania obálok doručených správcovi bude vyhotovená notárska zápisnica.

2. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť návrh:
·
·

ktorý je neprimerane nízky,
existuje predpoklad dosiahnutia vyššieho výťažku.

3. Vyhlasovateľ je oprávnený písomne vyzývať Účastníkov k doplneniu a/alebo upresneniu predložených
návrhov smerujúcich k odstráneniu nejasností alebo neurčitostí.
4. Víťazom ponukového konania sa stane Účastník, ktorý dodržal všetky podmienky
ponukového konania a
ponúkol (1) prevzatie celého podniku úpadcu bez výhrad, pripomienok a výnimiek a (2) ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu, pričom vyhlasovateľ tento návrh neodmietol. Výber víťaza ponukového konania nezakladá Účastníkovi
žiadne nároky na uzavretie kúpnej zmluvy.
5. Vyhlasovateľ v primeranej lehote, s prihliadnutím na celkový priebeh ponukového konania, písomne
vyrozumie Účastníkov ponukového konania o jeho výsledku.
6. Neúspešným Účastníkom bude bez zbytočného odkladu vrátená zábezpeka, ktorú poukázali na účet úpadcu.
7. Účastník nemá nárok na príslušenstvo, ktoré prirástlo k zábezpeke, ktorú zložil na účet úpadcu a to za dobu
od zloženia zábezpeky na uvedený účet až do jej vrátenia Účastníkovi, resp. započítania na kúpnu cenu.
8. V prípade, ak víťaz ponukového konania neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu/zmluvu o predaji
podniku v lehote stanovenej správcom, zábezpeka sa márnym uplynutím tejto lehoty stáva súčasťou
konkurznej podstaty, s čím Účastníci predložením svojej záväznej a podpísanej ponuky súhlasia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAILAR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 948 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/10/2014/ S1560
Spisová značka súdneho spisu:
30K/10/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu BAILAR s.r.o., Štúrova 44,
040 01 Košice, IČO: 469448651 (ďalej len úpadca), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Košice I. č.k.
30K/10/2014 dňa 12.8.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.8.2014. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
(ďalej len ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základne prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Martin Galgoczy so sídlom kancelárie: M. R.
Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I., Slovenská
republika, k číslu konania 30K/10/2014. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa
vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo,
a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícií na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú
spĺňať zákonom stanovené podmienky nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v
konkurze neprihliada. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR. Toto zverejnenie sa
vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor BAILAR s.r.o., Štúrova 44, 040 01 Košice, IN: 46 948651 (hereinafter referred to as
„debtor“) we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Košice I., No.
30K/10/2014 dated on 12.8.2014 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupťs estate. This
resolution of the District Court was published on 18.8.2014. The bankruptcy procedure was declared as of
this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act ( hereinafter referred to as
„the BRA“) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: Mgr. Martin
Galgoczy, M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, Slovak republic and in one copy to the Okresný súd Košice
I. (District Court Košice I.) , Slovak Republic, to the No. 30K/10/2014. Should creditor serve the application
on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration
has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupťs
general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration
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registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration
form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the registration form
have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or
a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has
to be stated. Registration that will not fulfil the requirements stated by the law or will not registered on the
required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy
procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The trustee or the court
does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
registration. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration of claim according to the article
30 of the BRA. This information is desi gned for foreign creditors, whose place of residence or seat is not
obvious from the business documentation of the Debtor.

Mgr. Martin Galgoczy, trustee of the bankrupt.

K016451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Gáfrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnická 2547/7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Matulová
Sídlo správcu:
Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2013 S633
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správkyne o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
JUDr. Mariana Matulová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Jaroslava Gáfrika narod. 25.04.1987,
bytom Kremnická 2547/7, 960 01 Zvolen, týmto v súlade s § 96 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 2K/76/2013 zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Dňa 21. augusta 2014 zostavila správkyňa zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Zoznam pohľadávok bude veriteľom
k nahliadnutiu v kancelárii správkyne odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
Nahliadanie do zoznamu dohodnite vopred telefonicky na č.: 048-4124169 alebo 0905-522087.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Správkyňa podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od
uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu

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

12

Obchodný vestník 164/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.08.2014

Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
V Banskej Bystrici, dňa 21. augusta 2014
JUDr. Mariana Matulová, správkyňa

K016452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAILAR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 948 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/10/2014/ S1560
Spisová značka súdneho spisu:
30K/10/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do konkurzného spisu 30K/10/2014 – úpadca BAILAR s.r.o., Štúrova 44, 040 01 Košice, IČO:
46948651, je možné nahliadať každý pracovný deň, počas úradných hodín, t.j. v čase od 8 00 do 12 00 a od 13 00
do 15 00 hod. a to v kancelárii správcu, so sídlom na ulici M.R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov ( 1. poschodie –
budova Slovenskej pošty).
Termín nahliadnutia je nutné si vopred telefonicky dohodnúť na telefónnom čisle 0940 850 155 alebo
prostredníctvom emailu skp.galgoczy@gmail.com

Mgr. Martin Galgoczy
Správca S 1560.

K016453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELBAT, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 40, 835 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 026 263
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2014 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Dátum a čas konania : 15.08.2014 o 12:00 hod.
Miesto konania :

Cintorínska 22, 811 08 Bratislava

Prítomní:
Dlžník

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
1. člen veriteľského výboru: TENZONA Bratislava s.r.o.
2. člen veriteľského výboru: VANACOM s.r.o.
3. člen veriteľského výboru: open office s.r.o.
Program zasadnutia:
·
·
·
·

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Správca privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že podľa § 128 ods. 2 ZKR je toto zasadnutie
uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná väčšina členov veriteľského výboru. Zároveň skonštatoval dodržanie lehoty
konania zasadnutia stanovenej ustanovením § 128 ods. 1 ZKR.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Členovia veriteľského výboru pristúpili k voľbe predsedu, pričom po vzájomnej dohode bol za predsedu veriteľského
výboru navrhnutý veriteľ TENZONA Bratislava s.r.o.
Výsledok hlasovania:
Za návrh

:

3 hlasy

Proti návrhu

:

0 hlasov

Zdržali sa

:

0 hlasov

Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor zvolil za svojho predsedu veriteľa TENZONA Bratislava s.r.o.
3. Rôzne
Dlžník so správcom následne požiadali jednotlivých členov veriteľského výboru o predbežné stanoviská
k reštrukturalizácii, na základe čoho prebehla krátka diskusia o možných alternatívach reštrukturalizácie.
4. Záver
Po ukončení rozpravy správca poďakoval prítomným veriteľom za účasť na prvom zasadnutí veriteľského výboru,
ktoré následne ukončil.

_______________________
TENZONA Bratislava s.r.o.
Predseda veriteľského výboru

K016454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doprastav, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 333 320
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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Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2014 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
6R/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Miesto konania:
821 09 Bratislava
Dátum, čas:

DEDÁK & Partners s.r.o., Apollo Business Center, Mlynské Nivy 45,

19.08.2014, 10:00 hod.

Prítomní:
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1)
Vegrep s.r.o., so sídlom Hattalova 12/C, Bratislava 831 03, IČO: 47 312 882, zastúpený: AK JUDr.
Andrea Slezáková s.r.o. (JUDr. Andrea Slezáková, konateľ), na základe plnomocenstva;
2)
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava
829 90, IČO: 31 320 155, zastúpená: Denisa Rukovanská, poverený zamestnanec;
3)
Exportno-importná banka Slovenskej republiky (skrátene EXIMBANKA SR), so sídlom
Grösslingova 1, 813 50 Bratislava 1, IČO: 35 722 959, zastúpená: DEDÁK & Partners, s.r.o. (JUDr. Pavol
Blahušiak, konateľ), na základe plnomocenstva;
4)
VÁHOSTAV – SK, a.s., so sídlom Hlinská 40, Žilina 011 18, IČO: 31 356 648, zastúpený: Katarína
Volanská, na základe plnomocenstva;
5)
ROCK-Build s. r. o., so sídlom Majerská cesta 3/3547, Banská Bystrica 974 01, IČO: 44 037 783,
zastúpený: Mgr. Ján Šimaljak, na základe plnomocenstva;
Ostatní prítomní:
·

Dlžník, zastúpený: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva;

·
Správca – BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., zastúpený: JUDr. Michal Reken,
komplementár.

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti

2)

Informácia o priebehu reštrukturalizácie a príprave reštrukturalizačného plánu

3)

Informácie o činnosti veriteľského výboru

4)

Otázky členov veriteľského výboru / Rôzne

5)

Záver

K bodu 1:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý konštatoval, že na zasadnutí
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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Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý konštatoval, že na zasadnutí
veriteľského výboru sú prítomní všetci piati zvolení členovia veriteľského výboru s celkovým počtom päť hlasov, t.j.
veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru súčasne privítal na zasadnutí veriteľského
výboru Mgr. Romana Guniša, zástupcu Dlžníka a JUDr. Michala Rekena, zástupcu správcu. Predseda veriteľského
výboru ďalej informoval, že pôvodný bod 4. programu zasadnutia veriteľského výboru bude prerokovaný v rámci
nového bodu 4. „Otázky členov veriteľského výboru / Rôzne“.
K bodu 2:
JUDr. Michal Reken informoval členov veriteľského výboru, že zo strany správcu sú v súčasnosti realizované
štandardné kroky a úkony v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zamerané najmä na dohľad nad podnikaním
Dlžníka a finančnou a obchodnou situáciou Dlžníka, schvaľovanie právnych úkonov Dlžníka a spoluprácu
s Dlžníkom pri príprave návrhu reštrukturalizačného plánu. Mgr. Roman Guniš ako zástupca Dlžníka a
predkladateľa návrhu reštrukturalizačného plánu následne oboznámil členov veriteľského výboru s aktuálnym
stavom prípravy návrhu reštrukturalizačného plánu. V tejto súvislosti uviedol, že Dlžník intenzívne pracuje najmä na
analýze hodnoty svojho majetku, príprave opisnej časti plánu, rozdelení pohľadávok do skupín, ako aj na príprave
finančného plánu, ktorý bude rozhodujúci pre vypracovanie konečnej podoby návrhu reštrukturalizačného plánu.
Základné princípy, východiská a štruktúru uspokojenia veriteľov predloží Dlžník veriteľskému výboru na jeho
nasledujúcom zasadnutí.
Nato prijal veriteľský výbor nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor berie na vedomie aktuálnu informáciu o priebehu reštrukturalizácie a príprave reštrukturalizačného
plánu.
Hlasovanie:
Za:

5 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

K bodu 3:
Členovia veriteľského výboru prediskutovali organizačné záležitosti týkajúce sa ďalšieho fungovania veriteľského
výboru.
Nato prijal veriteľský výbor nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č. 2:
Zasadnutie veriteľského výboru sa bude konať najmenej raz za kalendárny mesiac. Tým nie je dotknuté právo
členov veriteľského výboru alebo správcu zvolať ďalšie zasadnutia veriteľského výboru podľa potreby.
Hlasovanie:
Za:

5 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

K bodu 4:
Členovia veriteľského výboru požiadali Mgr. Romana Guniša ako zástupcu Dlžníka a predkladateľa návrhu
reštrukturalizačného plánu o stanovisko k obdržanému návrhu veriteľa Slovenská republika v mene ktorej koná
Protimonopolný úrad SR na vytvorenie samostatnej skupiny pohľadávok nedotknutých plánom a o zaradenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Protimonopolný úrad SR na vytvorenie samostatnej skupiny pohľadávok nedotknutých plánom a o zaradenie
pohľadávky Slovenskej republiky prihlásenej Protimonopolným úradom SR, ktorú správca poprel v celom rozsahu,
do tejto skupiny. Mgr. Roman Guniš následne informoval členov veriteľského výboru, že Dlžník nesúhlasí s
uvedeným návrhom v celom rozsahu z dôvodu jeho neopodstatnenosti a súčasne potvrdil, že Dlžník sa plne
stotožňuje s postupom správcu, ktorý predmetnú pohľadávku veriteľa Slovenská republika v mene ktorej koná
Protimonopolný úrad SR poprel.
Nato prijal veriteľský výbor nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č. 3:
Veriteľský výbor berie na vedomie návrh veriteľa Slovenská republika v mene ktorej koná Protimonopolný úrad SR
na vytvorenie samostatnej skupiny pohľadávok nedotknutých plánom a zaradenie pohľadávky Slovenskej republiky
prihlásenej Protimonopolným úradom SR, ktorá bola popretá správcom v celom rozsahu, do tejto skupiny, ako aj
nesúhlasné stanovisko Dlžníka k tomuto návrhu.
Hlasovanie:
Za:

5 hlasov

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

K bodu 5:
Nakoľko program druhého zasadnutia veriteľského výboru bol v celom rozsahu vyčerpaný a nikto z prítomných
členov nepredniesol žiadne ďalšie návrhy alebo pripomienky, predseda veriteľského výboru sa všetkým prítomným
poďakoval za ich účasť a o 10.45 hod. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 19.08.2014

K016455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Dubovcová - CHRYSTAL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osiková 3211/11, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 923 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 12/2014 S1146
Spisová značka súdneho spisu:
1K 12/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Janka Grolmusová, správca úpadcu:Martina Dubovcová –CHRYSTAL, Osiková 3211/11, 010 07 Žilina,
v súlade s ust. §34 ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá
sa uskutoční dňa 1.10.2014 o 10.00 hod v kancelárii správcu v Martine, E.B.Lukáča 2, s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene, resp. potvrdení správcu
Diskusia
Záver

Prezentácia veriteľov: od 9.45 do 10.00 hod
Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra, plnú
moc, príp. poverenie na zastupovanie (úradne overené)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Martine, 21.8.2014
JUDr. Janka Grolmusová, správca

K016456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROCHEM SVIT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 2, 937 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2014 S1412
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Andrea Pállová, správca konkurznej podstaty úpadcu: PROCHEM SVIT, spol. s r.o., so sídlom:
Pionierska 2, 937 01 Levice, IČO: 31 702 741, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok veriteľom. Kauciu možno zložiť do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
Číslo účtu IBAN: SK5811000000002927897609, vedený v Tatra banke, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Andrea Pállová, správca
V Nitre, dňa 20.08.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROCHEM SVIT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 2, 937 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2014 S1412
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Andrea Pállová, správca konkurznej podstaty úpadcu: PROCHEM SVIT, spol. s r.o., so sídlom:
Pionierska 2, 937 01 Levice, IČO: 31 702 741, týmto v zmysle ust. §-u 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 02.10.2014 v sídle kancelárie správcu, ul. Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra.
Začiatok schôdze veriteľov: 09.30 hod. – Prezentácia veriteľov (veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra; zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnú moc, príp.
poverenie na zastupovanie), 10.00 hod. – Začiatok schôdze.
Program schôdze: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania; 3. Rozhodovanie podľa
ustanovenia §-u 36 ZoKR; 4. Voľba veriteľského výboru; 5. Záver.

V Nitre, dňa 21.08.2014
JUDr. Andrea Pállová, správca

K016458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EE Printing & Binding, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 47, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 186 115
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2013 S1651
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávok veriteľa do zoznamu pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
KONRES k.s., správca úpadcu: EE Printing & Binding, s.r.o., so sídlom Letná 47, Košice, IČO: 46 186 115, týmto
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že zapísal prihlásené pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok veriteľa: Ing. Ladislav Duffek, Berlínska 5, Košice, Slovenská republika, IČO: 10 822 887.
Celková prihlásená suma pohľadávky č. 54: 1.736,14 Eur.
Celková prihlásená suma pohľadávky č. 55: 800,40 Eur.
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K016459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B W a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovo 137, 038 42 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 753 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2014 S1446
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžník: BW a.s., so sídlom Rakovo 137, 038 42 Príbovce, IČO: 35753706
Dátum a čas konania schôdze: 14.08.2014 o 11,00 hod
Miesto konania schôdze: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžová 11, Žilina
Zoznam prítomných: Prima banka Slovensko, a.s., zastúpená Mgr. Lucia Palková, NOVA LJUBLJANSKA BANKA,
d.d., zastúpená: JUDr. Michal Prielomek, Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, zastúpená: Ing. Marta
Pučeková
Začiatok schôdze: 11,00 hod.
Program: Hlasovanie o schválení dlžníkom predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu zo dňa 31.07.2014

1/ V úvode sa konštatuje, že na schôdzi sú prítomní všetci zvolení členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je
uznášaniaschopný.
2/ Členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu o prijatí uznesenia č. 1 v nasledovnom znení:
"Veriteľský výbor schvaľuje dlžníkom predložený záverečný návrh plánu."
Výsledok hlasovania: uznesenie bolo / nebolo schválené.
3/ Členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu o prijatí uznesenia č. 2 v nasledovnom znení:
"Veriteľský výbor žiada správcu, aby v súlade s § 146 zákona č. 7/2005 Z.z. zvolal schvaľovaciu schôdzu."
Výsledok hlasovania: uznesenie bolo / nebolo schválené
4/ Priebeh hlasovania:
uznesenie č. 1
Prima banka Slovensko, a.s.: PROTI
NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d.: ZDRŽAL SA
SR - Daňový úrad Žilina: ZDRŽAL SA
uznesenie č. 2 - o uznesení sa nehlasovalo
Zasadanie veriteľského výboru ukončené o 11,50 hod.
V Žiline, 14.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prima banka Slovensko, a.s.
Predseda VV
Mgr. Lucia Palková

K016460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VEKOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 466, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 431 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/53/2012 - S 41
Spisová značka súdneho spisu:
29K/53/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie VI. kola verejného ponukového konania
Správca na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa, ČSOB Leasing, a.s., zo dňa 22.10.2013 a v súlade
s ust. § 92 odst. 1 písm. d) zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasuje šieste kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty úpadcu.
V šiestom kole verejného ponukového konania sa speňažovanie majetku úpadcu uskutočňuje za najvyššiu ponuku
jednotlivo každá súpisová zložka.
I. Predmet speňažovania
Predmetom speňažovania je majetok tvoriaci oddelenú podstatu, zverejnený v OV 99/2013 dňa 24.5.2013
pod číslom K 009181, a to samostatne nasledovné súpisové zložky:
Číslo
súp.
Názov/Popis
zložky

1

Etiketa
ROUND
MHz

2

Špendlík kovový

3

Magnetický
uvoľňovač

Merná
Rok
výroby, Výr./inv./ eviden. Stav
Množstvo jednotka
nadobudnutie číslo
opotrebenia
ks/m2

plastová
50, 8,2 26.3.2010

Súpisová
Súpisová
jednotková hodnota Umiestnenie
hodnota v € v €

MIDICO SYSTEM
nové
s.r.o.

3370

ks

0,10

337,00

Bratislavská
466, Trenčín

26.3.2010

MIDICO SYSTEM
nové
s.r.o.

3370

ks

0,20

674,00

Bratislavská
466, Trenčín

26.3.2010

MIDICO SYSTEM
používané
s.r.o.

1

ks

50,00

50,00

Bratislavská
466, Trenčín

4

Detektor - vysielač,
prijímac, PLEXAL 26.3.2010
8,21 Mgh

MIDICO SYSTEM
používané
s.r.o.

1

ks

600,00

600,00

Bratislavská
466, Trenčín

5

Detektor - vysielač,
prijímac, Aluminia 26.3.2010
DETAL PLEXI

MIDICO SYSTEM
používané
s.r.o.

1

ks

600,00

600,00

Bratislavská
466, Trenčín

6

Luster
S

ICEGLOBE

26.3.2010

ERILUM s.r.o.

používané

1

ks

300,00

300,00

Bratislavská
466, Trenčín

7

Luster
LS

ICEGLOBE

26.3.2010

ERILUM s.r.o.

používané

1

ks

400,00

400,00

Bratislavská
466, Trenčín

8

Luster ICEGLOBE
26.3.2010
MAXI S

ERILUM s.r.o.

používané

1

ks

450,00

450,00

Bratislavská
466, Trenčín

9

Ozvučenie

ERILIUM s.r.o.

zabudované 1

ks

1500,00

1 500,00

EUROVEA,
Bratislava

26.3.2010
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ks

5000,00

5 000,00

EUROVEA,
Bratislava

1

ks

300,00

300,00

Bratislavská
466, Trenčín

APLS Praha s.r.o. používané

1

ks

100,00

100,00

Bratislavská
466, Trenčín

26.3.2010

APLS Praha s.r.o. používané

1

ks

50,00

50,00

Bratislavská
466, Trenčín

26.3.2010

APLS Praha s.r.o. používané

1

ks

100,00

100,00

Bratislavská
466, Trenčín

pokladňa
Vostro 26.3.2010

APLS Praha s.r.o. používané

1

ks

1000,00

1 000,00

Bratislavská
466, Trenčín

HP Laser Jet 1022
tlačiareň(náhrada 26.3.2010
za P2035)

APLS Praha s.r.o. používané

1

ks

100,00

100,00

Bratislavská
466, Trenčín

17

Kontajner
kolieskach

26.3.2010

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

16

ks

100,00

1 600,00

Bratislavská
466, Trenčín

18

Komoda
dvojzásuvková biela 26.3.2010
lesklá

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

4

ks

300,00

1 200,00

Bratislavská
466, Trenčín

19

Vitrína
štvorcová
26.3.2010
dubová dýha

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

5

ks

30,00

150,00

Bratislavská
466, Trenčín

20

Polica dyha 220 x
26.3.2010
30 cm

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

6

ks

30,00

180,00

Bratislavská
466, Trenčín

21

Polica dyha 220 x
30 cm + tyč na 26.3.2010
vešanie

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

2

ks

40,00

80,00

Bratislavská
466, Trenčín

22

Polica nízka biela

26.3.2010

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

4

ks

20,00

80,00

Bratislavská
466, Trenčín

23

Polica vysoká biela 26.3.2010

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

2

ks

75,00

150,00

Bratislavská
466, Trenčín

24

Polica dyha 170 x
26.3.2010
30 cm

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

3

ks

30,00

90,00

Bratislavská
466, Trenčín

25

Polica dyha 170 x
30 cm + tyč na 26.3.2010
vešanie

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

1

ks

35,00

35,00

Bratislavská
466, Trenčín

26

Polica dyha 120 x
26.3.2010
30 cm

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

6

ks

30,00

180,00

Bratislavská
466, Trenčín

27

Polica dyha 120 x
30 cm + tyč na 26.3.2010
vešanie

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

3

ks

35,00

105,00

Bratislavská
466, Trenčín

28

Polica dyha 110 x
26.3.2010
30 cm

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

2

ks

20,00

40,00

Bratislavská
466, Trenčín

29

Polica dyha 110 x
30 cm + tyč na 26.3.2010
vešanie

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

1

ks

25,00

25,00

Bratislavská
466, Trenčín

30

Polica dyha 70 x 30
26.3.2010
cm

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

20

ks

15,00

300,00

Bratislavská
466, Trenčín

31

Vysoká polica
vešanie biela

na

WOOD
STONE, s.r.o.

&

používané

2

ks

50,00

100,00

Bratislavská
466, Trenčín

Konštrukcia

na

WOOD

&

používané

4

ks

12,50

50,00

10

Elektroinštalácia

11

Monitor Philips LCD
26.3.2010
15,6

APLS Praha s.r.o. používané

12

Fiškálna
tlačiareň
vrátane
displeja 26.3.2010
BIXOLON

13

DELL
čierna

14

Kasa na hotovosť

15

Fiškálna
DELL
V220ST

16

32

26.3.2010

klávesnica

na

26.3.2010

26.3.2010

ERILIUM s.r.o.

zabudované 1

Bratislavská
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Konštrukcia
závesy 110 cm

na

33

Konštrukcia
závesy 170 cm

na
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26.3.2010

WOOD
STONE, s.r.o.

&

26.3.2010

WOOD
STONE, s.r.o.

&

34

Polica čierny lesk
26.3.2010
270 x 30 x 8 cm

WOOD
STONE, s.r.o.

&

35

Polica čierny lesk
26.3.2010
170 x 30 x 8 cm

WOOD
STONE, s.r.o.

&

36

Polica čierny lesk
26.3.2010
150 x 30 x 8 cm

WOOD
STONE, s.r.o.

&

37

Polica čierny lesk
26.3.2010
120 x 30 x 8 cm

WOOD
STONE, s.r.o.

&

38

Konzola na police
26.3.2010
čierny lesk "U"

WOOD
STONE, s.r.o.

&

39

Komoda, pult pod
26.3.2010
pokladňu

WOOD
STONE, s.r.o.

&

40

Dvere interiér

26.3.2010

WOOD
STONE, s.r.o.

&

41

Zrkadlá na stene

26.3.2010

WOOD
STONE, s.r.o.

&

42

Regál
v
sklade
26.3.2010
hliník 300 x 42 cm

KREDIT SK REGALSISTEM, používané
s.r.o.

43

Regál
v
sklade
26.3.2010
hliník 300 x 80 cm

44

Deň vydania: 26.08.2014

používané

4

ks

12,50

50,00

Bratislavská
466, Trenčín

používané

4

ks

12,50

50,00

Bratislavská
466, Trenčín

používané

6

ks

150,00

900,00

Bratislavská
466, Trenčín

používané

6

ks

100,00

600,00

Bratislavská
466, Trenčín

používané

3

ks

70,00

210,00

Bratislavská
466, Trenčín

používané

4

ks

50,00

200,00

Bratislavská
466, Trenčín

používané

44

ks

1,00

44,00

Bratislavská
466, Trenčín

používané

1

ks

2000,00

2 000,00

Bratislavská
466, Trenčín

zabudované 1

ks

100,00

100,00

EUROVEA,
Bratislava

zabudované 2

ks

40,00

80,00

EUROVEA,
Bratislava

11

ks

22,00

242,00

Bratislavská
466, Trenčín

KREDIT SK REGALSISTEM, používané
s.r.o.

3

ks

12,00

36,00

Bratislavská
466, Trenčín

Priečnik
na
26.3.2010
spevnenie regála

KREDIT SK REGALSISTEM, používané
s.r.o.

162

ks

1,00

162,00

Bratislavská
466, Trenčín

45

Polička do regála
26.3.2010
hliník 77 x 30 cm

KREDIT SK REGALSISTEM, používané
s.r.o.

52

ks

12,00

624,00

Bratislavská
466, Trenčín

46

Polička do regála
26.3.2010
hliník 45 x 37 cm

KREDIT SK REGALSISTEM, používané
s.r.o.

126

ks

8,00

1 008,00

Bratislavská
466, Trenčín

47

Drevené parkety 26.3.2010
dub

KORATEX, s.r.o. používané

158

m2

50,00

7 900,00

Bratislavská
466, Trenčín

48

Pódium

26.3.2010

KORATEX, s.r.o. zabudované 1

ks

50,00

50,00

EUROVEA,
Bratislava

49

Dvere interiér

26.3.2010

KORATEX, s.r.o. zabudované 1

ks

100,00

100,00

EUROVEA,
Bratislava

50

Zvuková izolácia

26.3.2010

KORATEX, s.r.o. zabudované 1

ks

500,00

500,00

EUROVEA,
Bratislava

51

Kamerový systém

26.3.2010

NetRex s.r.o.

zabudované 1

ks

1000,00

1 000,00

EUROVEA,
Bratislava

52

Vetranie
dochladzovanie
predajne
(klimatizácia)

26.3.2010

TRADE
SERVICE, s.r.o.

zabudované 1

ks

1000,00

1 000,00

EUROVEA,
Bratislava

a
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53

Tepelná
izolácia
26.3.2010
(klimatizácia)

TRADE
SERVICE, s.r.o.

zabudované 1

ks

50,00

50,00

EUROVEA,
Bratislava

54

Rozvod
potrubia
26.3.2010
(klimatizácia)

TRADE
SERVICE, s.r.o.

zabudované 1

ks

300,00

300,00

EUROVEA,
Bratislava

55

Armatúry
(klimatizácia)

TRADE
SERVICE, s.r.o.

zabudované 1

ks

500,00

500,00

EUROVEA,
Bratislava

56

Dymová
roleta
26.3.2010
(odvod dymu)

Colt International
zabudované 3
s.r.o.

ks

500,00

1 500,00

EUROVEA,
Bratislava

57

Elektrický
panel
26.3.2010
(odvod dymu)

Colt International
zabudované 3
s.r.o.

ks

500,00

1 500,00

EUROVEA,
Bratislava

58

Potrubie
dymu)

(odvod

26.3.2010

Colt International
zabudované 4,5
s.r.o.

m

500,00

2 250,00

EUROVEA,
Bratislava

59

Mriežka
dymu)

(odvod

26.3.2010

Colt International
zabudované 2
s.r.o.

ks

100,00

200,00

EUROVEA,
Bratislava

60

Grill (odvod dymu) 26.3.2010

Colt International
zabudované 2
s.r.o.

ks

400,00

800,00

EUROVEA,
Bratislava

26.3.2010

II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Ponuky sú záujemcovia povinní doručiť v zalepených obálkach s výrazným označením „PONUKA
(oddelená podstata) - konkurz VEKOS, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“ do 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
2. Na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne a včas doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať a ani vziať späť.
4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak je správca povinný všetky jeho ponuky odmietnuť.
5. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej ceny na účet úpadcu č.
5040534165/0900, vedený v SLSP, a.s., VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Záloha musí byť pripísaná
na účet úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
6. Víťaznému záujemcovi, ktorý neuzavrel so správcom kúpnu zmluvu alebo v stanovenej lehote nedoplatil
kúpnu cenu, sa zaplatená záloha nevracia.
7. Kúpna cena musí byť zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy.
8. Víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naloží a odvezie.
9. Bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č. t. 042/4440567 alebo na
e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk. Po dohode so správcom je možná obhliadka ponúkaného
majetku.
III. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt.
2. Fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského alebo iného registra alebo preukazu totožnosti
(nepodnikateľ).
3. Presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením uvedeným v bode I. Predmet
speňažovania.
4. Návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne.
5. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu, že súhlasí s prepadnutím zaplatenej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej pokuty v prospech
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 164/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.08.2014

rozsahu, že súhlasí s prepadnutím zaplatenej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej pokuty v prospech
konkurznej podstaty, ak ako víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu
cenu v lehote určenej správcom.
6. Číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená záloha po skončení ponukového konania.
7. Dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu.
IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Môže sa ho zúčastniť zabezpečený veriteľ, ktorý bude o termíne upovedomený.
2. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní od otvárania obálok.
3. Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu.
4. V prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi
doručená skôr.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Vyhodnotenie ponúk obsahujúce prehľad všetkých doručených ponúk predloží správca na schválenie
zabezpečenému veriteľovi. Zabezpečený veriteľ je oprávnený schváliť víťaza ponukového konania, alebo
uložiť správcovi odmietnuť všetky ponuky a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.
7. Správca po schválení vyzve víťaza ponukového konania na doplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej
zmluvy. Zaplatená záloha sa započíta na kúpnu cenu.
8. Ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej
správcom, správca vyzve v poradí druhého záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny
po predchádzajúcom schválení príslušným orgánom.
9. Neúspešným záujemcom správca do 7 dní od doručenia rozhodnutia príslušného orgánu oznámi výsledok
ponukového konania a vráti na oznámený účet zálohu na kúpnu cenu.
JUDr. Otília Prachařová, správca

K016461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VEKOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 466, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 431 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/53/2012 - S 41
Spisová značka súdneho spisu:
29K/53/2012
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Vyhlásenie VIII. kola verejného ponukového konania
Správca na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 14.10.2013 a v súlade s ust. § 92 odst. 1 písm.
d) zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasuje ôsme kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu.
V ôsmom kole verejného ponukového konania sa speňažovanie majetku úpadcu uskutočňuje za najvyššiu ponuku
jednotlivo každá súpisová zložka.
I. Predmet speňažovania
Predmetom speňažovania je majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku úpadcu, zverejnený v OV 99/2013 dňa
24.5.2013, pod číslom K009180, a to súpisové zložky č. 1 až 155 patriace do súboru č. 3. skladové zásoby
hliníku a plastov (každá samostatne):

Číslo súp.

Názov/Popis

Výr./inv./

Merná
Množstvo jednotka

Stav

Súpisová
Súpisová
jednotková hodnota
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Číslo súp.
Názov/Popis
zložky

Výr./inv./
eviden. číslo

Stav
opotrebenia

1

Podložka

741000051

2

11

Podložka
741000796
Dverné výplne 3000 x 1500 x
741000799
24 mm
OL95 EV 1 pákové - otvárač
741000804
sklopných okien
Dver.kľučka 32/1003 K-K F1
741000811
striebro (hliník)
35A/2200 nerez Luxus G-K
741000855
(gula+kľučka)
32/1200 F1 striebro K-K
741000878
Dver. kľučka 35A/2200 G-K F1
741000882
strieborná ( bezpečnostná )
GUĽA NEREZ MASÍV pevná
741000888
vyosená
32/1200 G F1 striebro G - K
741000890
(guľa+kľučka)
Spojovník T
742000044

12

Spojovník T

742000045

13

Spojka prahová

14
15

Deň vydania: 26.08.2014

Množstvo jednotka
ks/m

Súpisová
jednotková hodnota
hodnota v €
v€

nové

766

ks

0,05

39,53

nové

374

ks

0,03

11,95

nové

4

ks

98,58

394,32

nové

3

ks

19,61

58,84

nové

1

ks

19,00

19,00

nové

1

ks

42,00

42,00

nové

3

ks

21,20

63,60

nové

3

ks

39,00

117,00

nové

1

ks

17,90

17,90

nové

1

ks

26,50

26,50

nové

31

ks

2,28

70,80

nové

40

ks

2,71

108,29

742000059

nové

7

ks

1,67

11,67

Koncovka profilu dverí spodná 742000060

nové

8

ks

3,95

31,60

Koncovka profilu dverí spodná 742000061

nové

8

ks

3,95

31,60

16

Rohovník ustavovací

742000102

nové

236

ks

0,09

21,24

17

Koncovka profilu

742000329

nové

27

ks

0,62

16,67

18

Rohovník lisovací

742000334

nové

14

ks

1,58

22,12

19

Spojovník T

742000340

nové

91

ks

2,04

185,97

20

Spojovník T

742000341

nové

160

ks

2,29

366,36

21

Spojovník T

742000342

nové

21

ks

3,50

73,49

22

Spojka prahová
Podložka
systémová

742000346

nové

14

ks

1,77

24,84

742000351

nové

22

ks

0,12

2,64

ks

35,80

143,18

3
4
5
6
7
8
9
10

23

zasklievacia

24

Kovanie sada O/S

742000422

25

Kovanie sada dodatková

742000423

1
ks
4
nekompletný
nové
4

ks

5,37

21,48

26

Rohovník lisovací

742000433

nové

27

ks

1,35

36,46

27

Spojovník T

742000437

nové

21

ks

3,99

83,81

28

Koncovka profilu dverí spodná 742000441

nové

7

ks

3,33

23,31

29

Koncovka profilu štulpová

742000443

nové

15

ks

3,59

53,79

30

Koncovka profilu štulpová

742000444

nové

68

ks

3,39

230,33

31

Pánt dverný 2-dielny

742000506

nové

4

ks

11,38

45,52

32

Bod uzatvárací prídavný

742000527

nové

6

ks

5,28

31,68

33

Kovanie sada O/S

742000539

nové

5

ks

38,36

191,82

34

Spojka kovania kľučky

742000540

nové

24

ks

3,42

82,02

35

Vložka pántu do profilu

742000542

nové

14

ks

4,66

65,26

36

Spojovník T

742000543

nové

33

ks

3,34

110,06

37

Koncovka profilu štulpová

742000544

nové

10

ks

3,53

35,35

38

Koncovka profilu štulpová

742000545

nové

10

ks

3,53

35,34

39

Kovanie sada O/S

742000551

nové

4

ks

48,48

193,93

40

Nožnica poistná (okná)

742000553

nové

2

ks

9,79

19,57

41

Vložka pántu do profilu

742000598

nové

1

ks

7,04

7,04

42

Koncovka profilu štulpová

742000668

nové

37

ks

3,51

129,95

43

Koncovka profilu štulpová

742000669

nové

34

ks

3,44

117,10

44

Koncovka profilu

742000674

nové

33

ks

1,54

50,89

45

Vložka pántu do profilu

742000676

nové

32

ks

2,25

72,01

46

Rohovník lisovací

742000677

nové

16

ks

1,77

28,26

47

Rohovník skrutkovací

742000678

nové

13

ks

5,04

65,57
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48

Koncovka profilu dverí

742000679

nové

12

ks

1,85

22,24

49

Koncovka

742000680

nové

25

ks

4,11

102,84

50

Koncovka

742000681

nové

18

ks

4,13

74,33

51

Skrutka

742000715

nové

74

ks

0,15

11,10

52

Rohovník variabilný

742000719

nové

18

ks

6,12

110,23

53

Koncovka profilu

742000721

nové

7

ks

3,33

23,29

54

Pánt dverný 3-dielny

742000799

nové

23

ks

27,96

643,08

55

Pánt dverný 3-dielny

742000809

nové

5

ks

21,57

107,85

56

Koncovka prahového profilu

742000908

nové

15

ks

3,12

46,80

57

Koncovka profilu

742000909

nové

31

ks

3,19

98,87

58

Koncovka profilu

742000912

nové

6

ks

3,88

23,26

59

Koncovka prahového profilu

742000937

nové

9

ks

3,28

29,49

60

Spevňovač zasklievania

742000987

nové

60

ks

2,42

145,25

61

Kovanie - sada základná

742001064

nové

1

ks

54,56

54,56

62

Kovanie - sada základná

742001105

nové

1

ks

54,56

54,56

63

Doraz

742001516

nové

10

ks

0,34

3,40

64

Koncovky prahového profilu

742002286

nové

7

ks

0,75

5,25

65

Držiak kefy

742002379

nové

10

ks

0,74

7,40

66

Podložka pod sklo

742002380

nové

93

ks

0,14

13,02

67

Koncovka

742000684

nové

17

ks

2,23

37,84

68

742000685

nové

23

ks

2,25

51,76

746001003

nové

6

ks

0,19

1,15

746001008

nové

4

ks

0,09

0,35

746001010

nové

4

ks

0,60

2,40

72

Koncovka
Rohovník zarovnania
okna
Kryt výplne priečnikov
Zakončenie priečnika
dverí
Rohová guma C-70 CC

746001011

nové

4

ks

0,82

3,26

73

Bod uzáveru na krídle

746001013

nové

2

ks

0,43

0,86

74

Al úpinka pre zasklievacie lišty 746001014

nové

16

ks

0,06

0,90

75

Sada rohov

746001016

nové

1

ks

2,42

2,42

76

Rohovník injektáže 29,5x17 mm746001018

nové

12

ks

0,31

3,74

77

nové

3

m

0,21

0,63

nové

10

ks

0,22

2,24

nové

1

ks

134,40

134,40

nové

5

ks

1,13

5,65

nové

21

ks

22,90

480,98

82

Tesnenie krídla
746001028
Podložka pod sklo pre rám
746001034
COR-70 cc 16
Tesnenie - páska Fasatan
749000105
vodotesná 07x20x500
Tmel AKRYL biely 315 ml
760000123
DLSB-02
biela
poštová
794000453
schránka oboj.lež. č.3
Príslušenstvo
794001088

nové

6

ks

6,31

37,85

83

Príslušenstvo

794001089

nové

6

ks

4,34

26,04

84

Príslušenstvo

794001090

nové

5

ks

5,11

25,53

85

Príslušenstvo

794001091

nové

1

ks

6,36

6,36

86

Príslušenstvo

794001092

nové

5

ks

3,47

17,36

87

Príslušenstvo

794001102

nové

2

ks

3,14

6,28

88

Príslušenstvo

794001103

nové

23

ks

0,49

11,23

89

Príslušenstvo

794001104

nové

17

ks

1,08

18,32

90

Príslušenstvo

794001105

nové

8

ks

7,47

59,76

91

Príslušenstvo

794001108

nové

3

ks

3,16

9,48

92

Príslušenstvo

794001114

nové

12

ks

0,98

11,81

93

Guľa/madlo

794001405

nové

1

ks

81,92

81,92

94

nové

8

ks

2,66

21,28

2,70

62,11

96

Plech
794000365
Plech hliník zbytkový (rôzne
794000486
druhy, rôzne rozmery)
Profil krídlový dverný Elox
742000748

97

Profil

69
70
71

78
79
80
81

95

krídla

balk.

742000480

2

nové

23

m

nové

27,5

m

14,02

385,49

nové

4,4

m

10,64

46,82
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98

Profil rámový

742000269

nové

5,6

m

13,78

77,15

99

Profil rámový dverný

742000261

nové

5,2

m

12,45

64,72

100

Profil ukončovací štetinový

742001582

nové

6

m

3,35

20,10

101

Profil rámový

742001614

nové

5,5

m

14,81

81,46

102

Profil krídlový

740000482

nové

16,4

m

6,51

106,77

103

Profil rámový

742000891

nové

5

m

14,13

70,65

104

0624-19 Krídlo dverové

742000772

nové

13

m

13,94

181,22

105

Profil dverový 0624-19

742000802

nové

6

m

7,62

45,72

106

Profil rozširovací surový

742000796

nové

4,2

m

11,25

47,26

107

Profil otáčací

740001641

nové

6,5

m

6,15

40,01

108

Profil stĺpikový

742000884

nové

7

m

15,06

105,44

109

Profil rozširovací

740000746

nové

6,5

m

15,76

102,45

110

Profil 6042 9007

740000943

nové

6,5

m

16,00

103,97

111

Profil krídlový okenný

742001956

nové

7

m

11,20

78,40

112

Profil soklový

742000774

nové

7

m

21,69

151,83

113

Profil krídlový okenný Elox

742000518

nové

7

m

9,82

68,74

114

Profil

742001123

nové

18

m

4,66

83,93

115

Profil rámovy

742000829

nové

7

m

24,99

174,95

116

Profil

740000678

nové

6,5

m

6,18

40,16

117

Profil rámový

742000009

nové

14

m

9,09

127,26

118

Profil krídlový okenný

742000618

nové

7

m

17,78

124,46

119

064-19 Rám 64mm

742000743

nové

14

m

10,27

143,78

120

Profil spájací rohový 90°

742001282

nové

5,1

m

13,31

67,88

121

Profil

740000677

nové

6,5

m

1,31

8,50

122

0624-19 Profil dverový

742000736

nové

11,6

m

7,62

88,39

123

Profil dorazový soklový

742000532

nové

12

m

10,46

125,53

124

Profil spájací rohový 90°

742000270

nové

3,9

m

16,12

62,88

125

Profil spájací rohový 90°

742001126

nové

7

m

13,95

97,63

126

Krídlo dverové

742001974

nové

13

ks

11,62

151,05

127

Profil dilatačný

742000742

nové

21

m

5,82

122,24

128

Profil rámový

742001156

nové

14

m

10,55

147,70

129

Profil krycí

742002164

nové

6

m

3,89

23,34

130

Profil dorazový soklový

742001498

nové

6

m

9,49

56,93

131

Profil spájací rohový 90° Elox

742000636

nové

7

m

14,17

99,19

132

Priečka 206mm

742000012

nové

6,6

m

30,83

203,48

133

Profil rozširovací Elox

742000637

nové

7

m

9,81

68,67

134

Profil rozširovací

742001287

nové

4,6

m

7,38

33,95

135

Profil výstuha

742000502

nové

14

m

14,70

205,75

136

Profil rámový

742000873

nové

7

m

11,93

83,53

137

Profil stĺpikový Elox

742000575

nové

14

m

10,93

153,02

138

Profil rámový surový

742000894

nové

7

m

13,43

94,02

139

Profil krídlový okenný

742000889

nové

7

m

17,72

124,07

140

Profil stĺpikový

742000386

nové

14

m

9,40

131,60

141

0624-19 Stĺpik 89mm

742000739

nové

14

m

11,25

157,50

142

Profil štulpový dverný

742000760

nové

15

m

9,91

148,66

143

Profil krycí

742001008

nové

7

m

5,60

39,19

144

0624-19 Krídlo 81mm

742000744

nové

4,4

m

11,47

50,47

145

Profil výstuha surový

742000249

nové

7,7

m

13,40

103,18

146

742000749

nové

18

m

2,68

48,24

742000578

nové

7

m

17,15

120,05

148

Profil spájací
Profil
stĺpikový
zosilnený Elox
Profil stĺpikový

742000005

nové

14

m

16,52

231,32

149

Profil zasklievací

742001141

nové

7

m

2,58

18,05

147

staticky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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150

Profil krycí prahový elox

742000703

nové

13,8

m

5,69

78,55

151

Profil krycí prahový

742000019

nové

14

m

7,10

99,42

152

Profil krídlový okenný

742000761

nové

5,2

m

14,02

72,93

153

Profil krídlový

742001900

nové

7

m

17,81

124,67

154

Profil dorazový soklový

742000002

nové

5

m

10,38

51,90

155

Profil rámový

742000008

nové

6,5

m

10,45

67,93

II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Ponuky sú záujemcovia povinní doručiť v zalepených obálkach s výrazným označením . „PONUKA konkurz VEKOS, s.r.o. – NEOTVÁRAŤ“ do 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Otília Prachařová, Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
2. Na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod. alebo . . nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne a včas doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať a ani vziať späť.
4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak je správca povinný všetky jeho ponuky odmietnuť.
5. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej ceny na účet úpadcu č.
5040534165/0900, vedený v SLSP, a.s., VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Záloha musí byť pripísaná
na účet úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
6. Víťaznému záujemcovi, ktorý neuzavrel so správcom kúpnu zmluvu (zmluvu o postúpení pohľadávok) alebo
v stanovenej lehote nedoplatil kúpnu cenu, sa zaplatená záloha nevracia.
7. Kúpna cena musí byť zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy (zmluvy o postúpení pohľadávok).
8. Víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť.
9. Bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č. t. 042/4440567 alebo na
e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk. Po dohode so správcom je možná obhliadka ponúkaného
majetku.
III. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt.
2. Fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského alebo iného registra alebo preukazu totožnosti
(nepodnikateľ).
3. Presné označenie predmetu kúpy (číslo konkrétnej súpisovej zložky), ktoré musí byť zhodné s označením
súpisových zložiek uvedených v súpise majetku úpadcu.
4. Návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne (pri každej súpisovej zložke).
5. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu, že súhlasí s prepadnutím zaplatenej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej pokuty v prospech
konkurznej podstaty, ak ako víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu (zmluvu o postúpení
pohľadávok) alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej správcom.
6. Číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená záloha po skončení ponukového konania.
7. Dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu.
IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Môže sa ho zúčastniť predseda veriteľského výboru, ktorý bude o termíne upovedomený.
2. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní od otvárania obálok.
3. Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu.
4. V prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi
doručená skôr.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Vyhodnotenie ponúk obsahujúce prehľad všetkých doručených ponúk predloží správca na schválenie
veriteľskému výboru. Veriteľský výbor je oprávnený schváliť víťaza ponukového konania, alebo uložiť
správcovi odmietnuť všetky ponuky a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.
Správca po schválení veriteľským výborom vyzve víťaza ponukového konania na doplatenie kúpnej ceny
a uzavretie kúpnej zmluvy (zmluvy o postúpení pohľadávok). Zaplatená záloha sa započíta na kúpnu cenu.
Ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu (zmluvu o postúpení pohľadávok) alebo nedoplatí
kúpnu cenu v lehote určenej správcom správca vyzve v poradí druhého záujemcu na uzavretie kúpnej
zmluvy (zmluvy o postúpení pohľadávok) a zaplatenie kúpnej ceny po predchádzajúcom schválení
veriteľským výborom.
Neúspešným záujemcom správca do 7 dní od doručenia rozhodnutia veriteľského výboru oznámi výsledok
ponukového konania a vráti na oznámený účet zálohu na kúpnu cenu.

JUDr. Otília Prachařová, správca

K016462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Tluščáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubotická 2261/13, 080 06 Prešov- Nižná Šebastová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.ŠTefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2007-S751
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2007
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubica Tluščáková, nar.28.10.1964, bytom Ľubotická
2261/13,080 06 Prešov, týmto ako správca úpadcu v súlade s ust.§ 101 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) v spojení s § 50 ods.2. a 3. Vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z. zverejňujem:
Návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu predstavuje 24.752,32 €
Celková suma pohľadávok proti podstate predstavuje 11.037,69 €
Pre nezabezpečených veriteľov je na rozdelenie suma 13.714,63 €.,,ktorá bude rozvrhnutá podľa výšky
pohľadávok veriteľov.
Poučenie správcu:
V zmysle § 101 ods.1/ ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní na schválenie na základe námietok
zástupcu veriteľov upraveného návrhu konečného výťažku pre nezabezpečených veriteľov , ktorá lehota začína
plynúť odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Veritelia môžu do návrhu rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárií správcu na adrese M.R.Štefánika 2673/212/A,
vo Vranove nad Topľou ,09300 Vranov n/T. Termín nahliadania do návrhu je treba nahlásiť vopred písomne ,
alebo telefonicky na čísle 0908 380 390.
Nezabezpečený veritelia úpadcu majú právo v lehote 20 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku
požiadať zástupcu veriteľov, aby proti nemu uplatnili odôvodnené
námietky.
Vo Vranove nad Topľou dňa 21.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr.Michal Jakubek, správca

K016463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Rakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 472/36, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/35/2013 S 1269
Spisová značka súdneho spisu:
25K/35/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Roman Rakovský, nar. 02.01.1974, bytom Hviezdoslavova 472/36, 905 01
Senica, doplňujem o nasledovnú súpisovú zložku majetku:

·

iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy p. Romana Rakovského, nar. 02.01.1974, bytom Hviezdoslavova
472/36, 905 01 Senica vo výške 301,71 Eur uskutočnená v mesiaci júl 2014, súpisová hodnota majetku
301,71 Eur, t.j. v rozsahu, v akom môže byť príjem postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

V Trnave, dňa 18.8.2014
JUDr. Lea Gubová, správca

K016464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro Tranciati SR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 13/2013 – S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
1K 13/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
číslo

21.

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Vlast.
podiel

Plechové dvojdverové a jednodverové skrine
·
8 ks (1. miestnosť), 13 ks (2.miestnosť), 17 ks
(3. miestnosť)
·
4 ks (umiestnené vo výrobnej hale)
1/1
·
4 ks – poškodené (umiestnené vo výrobnej
hale)
·
3 ks – nízke (umiestnené vo výrobnej hale)
·
2 ks jedno dverových (umiestnené vo výrobnej
hale)
Kovový odpad a kovový šrot
·
Použité kovové rošty do sušičiek

Deň
zapísania

Dôvod
zapísania

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

Súpisová
hodnota

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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·
·

Nefunkčný manipulátor
Neidentifikovateľné náhradné diely ku strojom
1/1
(umiestnené vo výrobnej hale)
·
Neidentifikovateľné náhradné diely ku strojom
(umiestnené na vonkajšej ploche vedľa
výrobnej haly)
·
Manipulačné palety kovové
Odpad z dreva
·
Palety
1/1
·
Zvyšky pri spracovaní dreva, (odrezky,
hobliny, triesky, piliny)

Deň vydania: 26.08.2014

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

24.

Dýha – paleta - 5 ks

1/1

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

25.

Plechová búda - sklad

1/1

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

26.

Žeriav s elektromotorom

1/1

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

27.

Nože na krájanie dýhy

1/1

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

1/1

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

28.

Plechová búda - sklad

29.

Kontajnery – 2 ks

1/1

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

30.

Pracovný stôl so zverákom

1/1

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

1/1

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

Hasiace prístroje (revízia vykonaná 01/2010 – BAVEX
PLUS)
·
Kodreta Štefanov, Vodný, 9 l, 13 A - 7 ks
·
Kodreta Štefanov, Práškový, 6 kg, 21 A, 113
D – 6 ks
1/1
·
Práškový 6 kg, typ PG 6 UM, INDR – 1 ks
·
Práškový ADC, 6 kg, 113 D, Grupo de
INCENDIOS S.A., dovozca Joma SEPO s.r.o.
– 1 ks

18.08.2014

Úpadca ku dňu vyhlásenia konkurzu
úpadca vlastnil uvedený majetok.

31.

32.

Drevený nábytok stoličky - použitý, čiastočne
poškodený
Stoličky - použité, čiastočne poškodené

K016465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Ščamborová - STONOŽKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tačevská 21, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 515 364
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/60/2007 S 817
Spisová značka súdneho spisu:
1K/60/2007
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty: 32 327,28 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V čiastkovom rozvrhu (publikovaný v Obchodnom vestníku dňa 15.11.2011 pod číslom K012701) bol zahrnutý
výťažok vo výške 28 060,20 Eur.
Zvyšný výťažok v konečnom rozvrhu je 4 267,08 Eur.

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate priradená k zvyšnému výťažku je vo výške 1 549,56 Eur.

Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách –
v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 hod. Termín prosím vopred dohodnúť telefonicky: 0905 621 680 alebo
e-mailom: surma@stonline.sk.

Nezabezpečení veritelia môžu v lehote 20 dní požiadať zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná a.s., aby proti
návrhu konečného rozvrhu výťažku uplatnil odôvodnené námietky.

JUDr. Ján Surma, správca

K016466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Burian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československých parašutistov 27, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2012 S1503
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Burian, nar. 21.04.1963, bytom Československých
parašutistov 27, 831 03 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
4K/16/2012, týmto na základe § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov zo dňa 12.08.2014 vylučuje
nasledovný majetok zo súpisu:

Číslo
súpisovej
položky
majetku

1

Druh, forma,
Typ
súpisovej
Menovitá Zákl. stav emisie,
Spoluvlastnícky
dátum vydania
Číslo emitenta, emitent
položky majetku
hodnota právo emisie
podiel úpadcu
emisie
2000466
Všeobecná
úverová
Voľne
Cenné
papiere akcia kmeňová,
banka, a.s., Mlynské
obchodovateľná,
ISIN:
na
meno,
Nivy
1,
829
90
33,2 EUR prevoditeľnosť
bez
1/1
SK1110001437
09.05.1995
Bratislava,
IČO:
obm.
0031320155
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Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Spoločnosť
Výška obch.
položky majetku položky majetku
nachádza
podielu

2

v ktorej

sa

obchodný

Deň vydania: 26.08.2014

podiel Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

P. B. GREEN s.r.o., Vysoká 35, 811 06 Bratislava,
Obchodný podiel
IČO: 35867965, zapísaná v Obch. registri OS BA I,
spoločníka
100.000 SK oddiel: Sro, vložka č. 29884/B
1/1

Súpisová
hodnota
majetku

1 EUR

Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa odseku 1 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.
Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR: Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do
uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa
odseku 2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa
§ 107a, na nakladenie s týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1.
Mgr. Dušan Marko, správca

K016467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Michal Tomík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3055/47, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/73/2012 S1144
Spisová značka súdneho spisu:
6K/73/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Michal Tomík, nar. 11.08.1980, bytom Budatínska 3055/47, 851 06
Bratislava,, týmto v súlade s ustanovením § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) predkladám návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 5.166,32 €
Celková suma pohľadávok proti podstate : 1.101,62 €
Výsledná suma výťažku určená na rozdelenie pre nezabezpečených veriteľov: 4.064,70 €
Správca stanovuje lehotu 20 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Poučenie: V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť alebo môže proti
nemu uplatniť odôvodnené námietky. Súčasne oznamujem že v zmysle § 50, ods. 3 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR, č. 665/2005 Z.z. v hore uvedenej lehote môžu nezabezpečení veritelia nahliadať do návrhu v
kancelárii správcu a požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov uplatnil odôvodnené námietky.
Ing. Juraj Tatara, správca
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K016468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIRAMART, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 9, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 616 275
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K 6/2014 S672
Spisová značka súdneho spisu:
1K 6/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Pohľadávka vo výške 331,94 € voči JUDr. Tatiana Polková, advokátka, Horný val 24, 010 01 Žilina
titulom nevyúčtovanej zálohy za právne služby,
2. Pohľadávka vo výške 331,94 € voči JUDr. Tatiana Polková, advokátka, Horný val 24, 010 01 Žilina
titulom nevyúčtovanej zálohy za právne služby,
3. Pohľadávka vo výške 1.365,08 € voči Ing. Elena Vidrová, Zelená 9, 010 03 Žilina titulom nevydaných finančných
prostriedkov ako zostatok v pokladni úpadcu.

K016469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Mészáros IMP Group
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstená na Ostrove 133, 930 04 Trstená na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 3K 247/2004
Spisová značka súdneho spisu:
3K 247/2004
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania predaja majetku
Správkyňa konkurznej podstaty úpadcu – Imrich Mészáros IMP GROUP, 930 09 Trstená na Ostrove 133, IČO: 34
429 743, ponúka na predaj v III. kole majetok konkurznej podstaty mimo dražby ako veci, príp. súbory vecí
samostatne: nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 179, katastrálne územie Trstená na Ostrove ako pozemok parcela
registra „C“ č. 179 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 435 m2 a na ňom stojace stavby nezapísané v katastri
nehnuteľností: neskolaudovaná stavba postavená v roku 1997 bez prideleného súpisného čísla a garáž bez
prideleného súpisného čísla.
Bližšie informácie o podmienkach predaja môžu záujemcovia obdržať za nenávratný účastnícky poplatok 16,60 €.
Obhliadka a oboznámenie sa so znaleckým posudkom budú záujemcom umožnené po zaplatení poplatku a po
predchádzajúcej dohode s pracovníkom správkyne na tel.č. 033 7733751 v pracovných dňoch od 26.08.2014 do
04.09.2014.
Cenová ponuka v písomnej forme musí obsahovať: označenie záujemcu podľa mena, priezviska, dátumu narodenia
a bydliska u fyzických osôb a podľa obchodného mena, sídla, IČO, DIČ u právnických osôb, riadne označenie
predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, úradne overený podpis záujemcu, výpis z obchodného registra, príp. zo
živnostenského registra záujemcu – podnikateľa a doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu minimálne vo výške 70%
navrhovanej kúpnej ceny v prospech účtu správkyne.
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne na adresu správkyne konkurznej podstaty – Advokátska
kancelária JUDr. Barbora Volárová, Kukučínova č. 11, P.O.Box 188, 921 01 Piešťany, najneskôr do 04.09.2014 do
15.00 hod. v zalepenej obálke s označením „3K 247/2004, KONKURZ - NEOTVÁRAŤ“. Každý záujemca môže pre
jednotlivú časť majetku predložiť len jednu ponuku.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu.
Správkyňa si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 05.09.2014 na Krajskom súde v Bratislave o 10,00 hod. Správkyňa
doručené ponuky vyhodnotí do 12.09.2014.

K016470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Skalská - SKALIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 170, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 738 070
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/62/2012S1308
Spisová značka súdneho spisu:
1K/62/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozefína Skalská – SKALIA, 17. novembra 170, 080
01 Prešov, IČO: 10 738 070, č. k. 1K/62/2012, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje v súlade
s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii II. kolo dražby majetku podliehajúceho
konkurzu:
OZNÁMENIE O DRAŽBE
Organizátor a licitátor dražby:
JUDr. Jana Čepčeková – správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozefína Skalská, zapísaná v zozname správcov
MS SR pod č. S1308 so sídlom: Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, tel. č.: 057/7750233
Miesto konania dražby:
Notársky úrad JUDr. Mária Forinová, Štefániková 18, 066 01 Humenné
Registrácia účastníkov dražby:
dňa 16.09.2014 od 14.00 hod. – do 14.20 hod.
Dátum a čas otvorenia dražby:
16.09.2014 o 14.30 hod.
Predmet dražby:
súbor pozemkov orná pôda evidovaný na LV č. 925 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·
·
·

na parc. č. 225/13 - orná pôda o výmere 3710 m2 v spoluvlastníckom podiele 2/3
na parc. č. 640/19 - orná pôda o výmere 4054 m2 v spoluvlastníckom podiele 2/3
na parc. č. 659/22 - orná pôda o výmere 4886 m2 v spoluvlastníckom podiele 2/3

pozemok orná pôda evidovaný na LV č. 979 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·

na parc. č. 227/41 - orná pôda o výmere 4425 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1

súbor pozemkov orná pôda evidované na LV č. 985 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na parc. č. 671/28 - orná pôda o výmere 1572 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/40
na parc. č. 671/29 - orná pôda o výmere 4604 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/40

pozemok orná pôda evidovaný na LV č. 1064 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·

na parc. č. 247 - orná pôda o výmere 3322 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144

súbor pozemkov orná pôda evidované na LV č. 1086 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·
·
·
·
·

na parc. č. 269 - orná pôda o výmere 8970 m2 v spoluvlastníckom podiele 75/448
na parc. č. 298 - orná pôda o výmere 8475 m2 v spoluvlastníckom podiele 75/448
na parc. č. 429 - orná pôda o výmere 10346 m2 v spoluvlastníckom podiele 75/448
na parc. č. 528 - orná pôda o výmere 11281 m2 v spoluvlastníckom podiele 75/448
na parc. č. 558 - orná pôda o výmere 5313 m2 v spoluvlastníckom podiele 75/448

pozemok orná pôda evidovaný na LV č. 1092 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·

na parc. č. 279 - orná pôda o výmere 4246 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/9

súbor pozemkov orná pôda evidované na LV č. 1124 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

na parc. č. 327/1 - orná pôda o výmere 3469 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 327/2 - orná pôda o výmere 725 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 357/1 - orná pôda o výmere 3990 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 357/2 - orná pôda o výmere 1821 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 421/1 - orná pôda o výmere 3043 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 421/2 - orná pôda o výmere 2194 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 482 - orná pôda o výmere 2946 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 511/1 - orná pôda o výmere 3755 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 511/2 - orná pôda o výmere 2337 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 511/3 - orná pôda o výmere 3915 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 511/4 - orná pôda o výmere 2486 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 581/1 - orná pôda o výmere 1972 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144
na parc. č. 582/2 - orná pôda o výmere 1815 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/144

pozemok orná pôda evidovaný na LV č. 1166 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·

na parc. č. 391/1 - orná pôda o výmere 2639 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/9

pozemok orná pôda evidovaný na LV č. 1167 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·

na parc. č. 391/2 - orná pôda o výmere 2296 m2 v spoluvlastníckom podiele 12/108

súbor pozemkov orná pôda evidované na LV č. 1261 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·
·
·
·

na parc. č. 614/1 - orná pôda o výmere 2181 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/36
na parc. č. 614/2 - orná pôda o výmere 1783 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/36
na parc. č. 614/3 - orná pôda o výmere 2143 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/36
na parc. č. 614/4 - orná pôda o výmere 1549 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/36

pozemok orná pôda evidovaný na LV č. 1465 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·

na parc. č. 671/30 - orná pôda o výmere 11491 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/40

súbor pozemkov orná pôda evidované na LV č. 1470 pre k.ú. Jakubovany, obec Jakubovany, okres Sabinov
·
·

na parc. č. 671/1 - orná pôda o výmere 8295 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/40
na parc. č. 671/20 - orná pôda o výmere 1668 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/40
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Predmet dražby bol zverejnený v súpise všeobecnej majetkovej podstaty v OV č. 78/2013 zo dňa 23.04.2013
Opis predmetu dražby:
A/
Pozemky na parc. č. 225/13, 640/19, 659/22 evidované na LV č. 925 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná
pôda, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu následovné ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 925 pre k.ú.
Jakubovany:
·
·
·
·
·

Exekučný príkaz Ex 374/10, Z-1633/2010 od Mgr. Juraj Gallo, 036 01 Martin – zriadenie ex. zál. práva na
parc. E KN 225/13, 640/19, 659/22 v spoluvl. povinnej pod B3 v podiele 1/6
Exekučný príkaz Ex 191/2012-17, č. Z 482/2012 od JUDr. Michal Brožina, Stropkovská 633/3, 089 01
Svidník – zriadenie ex. zál. práva na parc. E KN 225/13, 640/19, 659/22 v spoluvl. povinnej pod B3
v podiele 1/6
Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 225/13, 640/19, 659/22 v spoluvlastníctve povinnej pod
B3 v podiele 1/6, č. Z 1527/2012.
Exekučný príkaz Ex 191/2012-17, č. Z 482/2012 od JUDr. Michal Brožina, Stropkovská 633/3, 089 01
Svidník – zriadenie ex. zál. práva na parc. E KN 225/13, 640/19, 659/22 v spoluvl. povinnej pod B4
v podiele 1/2
Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 225/13, 640/19, 659/22 v spoluvlastníctve povinnej pod
B4 v podiele 1/2, č. Z 1527/2012.

B/
Pozemok na parc. č. 227/41 evidovaný na LV č. 979 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná pôda, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 979 pre k.ú. Jakubovany:
·
·
·

Exekučný príkaz Ex 7636/10u, Z 61/2011 od JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, na
parcelu E-KN 227/41 vo vlast. povinnej pod B1 v podiele 1/1.
Exekučný príkaz Ex 191/2012-17, č. Z 482/2012 od JUDr. Michal Brožina, Stropkovská 633/3, 089 01 na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parc. E KN 227/41 vo
vlastníctve povinnej pod B1 v podiele 1/1.
Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 227/41 vo vlastníctve povinnej pod B1 v podiele 1/1, č.
Z 1527/2012.

C/
Pozemky na parc. č. 671/28, 671/29 evidované na LV č. 985 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná pôda,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby neviaznu žiadne ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 985 pre k.ú.
Jakubovany.
D/
Pozemok na parc. č. 247 evidovaný na LV č. 1064 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná pôda, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 1064 pre k.ú. Jakubovany:
·

Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 247 v spoluvlastníctve povinnej pod B1 v podiele 6/144,
č. Z 1527/2012.

E/
Pozemky na parc. č. 269, 298, 429, 528, 558 evidované na LV č. 1086 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor
orná pôda, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu následovné ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 1086 pre k.ú.
Jakubovany:
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Exekučný príkaz Ex 191/2012-17, č. Z 482/2012 od JUDr. Michal Brožina, Stropkovská 633/3, 089 01 na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parc. E KN 269, 298, 429,
528, 558 v spoluvlastníctve povinnej pod B11 v podiele 75/448.

F/
Pozemok na parc. č. 279 evidovaný na LV č. 1092 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná pôda, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 1092 pre k.ú. Jakubovany:
·
·
·

Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 279 v spoluvlastníctve povinnej pod B1 v podiele 9/108,
č. Z 1527/2012.
Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 279 v spoluvlastníctve povinnej pod B4 v podiele 1/36, č.
Z 1527/2012
Exekučný príkaz č. Ex 1788/2008-23, č. Z 517/2012, od Ing. JUDr. Bohumil Husťák, Žriedlová č. 3, 040 01
Košice, na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parcely E KN 279 v spoluvlastníctve
povinného pod B6 v podiele 7/108.

G/
Pozemky na parc. č. 327/1, 327/2, 357/1, 357/2, 421/1, 421/2, 482, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 581/1, 581/2
evidované na LV č. 1124 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná pôda, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce
Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 1124 pre k.ú. Jakubovany:
·

·
·
·

·

Exekučný príkaz č. Ex 191/2012-17, č. Z 482/2012 od JUDr. Michal Brožina, Stropkovská 633/3, 089 01 na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parc. E KN 327/1, 327/2,
357/1, 357/2, 421/1, 421/2, 482, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 581/1, 581/2 v spoluvlastníctve povinnej pod B1
v podiele 6/144
Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 327/1, 327/2, 357/1, 357/2, 421/1, 421/2, 482, 511/1,
511/2, 511/3, 511/4, 581/1, 581/2 v spoluvlastníctve povinnej pod B1 v podiele 6/144, č. Z 1527/2012.
Exekučný príkaz Ex 374/10, Z-1633/2010 od Mgr. Juraj Gallo, 036 01 Martin – zriadenie ex. zál. práva na
parc. E KN 327/1, 327/2, 357/1, 357/2, 421/1, 421/2, 482, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 581/1, 581/2
v spoluvlastníctve povinnej pod B8 v podiele 18/144
Exekučný príkaz č. Ex 191/2012-17, č. Z 482/2012 od JUDr. Michal Brožina, Stropkovská 633/3, 089 01 na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parc. E KN 327/1, 327/2,
357/1, 357/2, 421/1, 421/2, 482, 511/1, 511/2, 511/3, 511/4, 581/1, 581/2 v spoluvlastníctve povinnej pod B8
v podiele 18/144
Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 327/1, 327/2, 357/1, 357/2, 421/1, 421/2, 482, 511/1,
511/2, 511/3, 511/4, 581/1, 581/2 v spoluvlastníctve povinnej pod B8 v podiele 18/144, č. Z 1527/2012.

H/
Pozemok na parc. č. 391/1 evidovaný na LV č. 1166 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná pôda, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 1166 pre k.ú. Jakubovany:
·

Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 391/1 v spoluvlastníctve povinnej pod B4 v podiele 1/36,
č. Z 1527/2012

I/
Pozemok na parc. č. 391/2 evidovaný na LV č. 1167 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná pôda, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 1167 pre k.ú. Jakubovany:
·

Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 391/2 v spoluvlastníctve povinnej pod B1 v podiele 9/108,
č. Z 1527/2012
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Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadenie
záložného práva k nehnuteľnostiam parcela E KN 391/2 v spoluvlastníctve povinnej pod B4 v podiele 3/108,
č. Z 1527/2012

J/
Pozemky na parc. č. 614/1, 614/2, 614/3, 614/4 evidované na LV č. 1261 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor
orná pôda, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 1261 pre k.ú. Jakubovany:
·
·

Rozhodnutie Daňového úradu Prešov č. 9700501/5/1223696/2012/Po, č. P 145/2012, o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam parcely E KN 614/1, 614/2, 614/3, 614/4. v spoluvlastníctve povinnej pod B6
v podiele 1/36, č. Z 1527/2012
Exekučný príkaz č. Ex 1788/2008-23, č. Z 517/2012, od Ing. JUDr. Bohumil Husťák, Žriedlová č. 3, 040 01
Košice, na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parcely E KN 614/1, 614/2, 614/3,
614/4 v spoluvlastníctve povinného pod B9 v podiele 7/216.

K/
Pozemok na parc. č. 671/30 evidovaný na LV č. 1465 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná pôda, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 1465 pre k.ú. Jakubovany:
·
·

Exekučný príkaz č. Ex 1410/11, č. Z 1583/2011, JUDr. Stacho Chladný, Hurbanova 14A, 974 01 Banská
Bystrica, na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parcely E KN 671/30
v spoluvlastníctve povinnej pod B 78 v podiele 1/200.
Exekučný príkaz č. EX 1614/12, Z 242/13, JUDr. Stacho Chladný, Stráž 223, 960 01 Zvolen, na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parcely E KN 671/30 v spoluvlastníctve povinnej pod B78
v podiele 1/200.

L/
Pozemky na parc. č. 671/1, 671/20 evidované na LV č. 1470 pre k.ú. Jakubovany tvorí súbor orná pôda,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce Jakubovany v okrese Sabinov.
Na predmete dražby viaznu ťarchy zapísané v časti „C“ Ťarchy na LV č. 1470 pre k.ú. Jakubovany:
·

Exekučný príkaz č. EX 1614/12, Z 242/13, JUDr. Stacho Chladný, Stráž 223, 960 01 Zvolen, na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti parcely E KN 671/1, 671/20 v spoluvlastníctve povinnej pod
B78 v podiele 1/200.

Vyššie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom v zmysle ust. § 93
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z., speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby
nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Predmet dražby bol ohodnotený znalcom Ing. Mikulášom Vorobeľom zapísaným v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR, evidenčné číslo znalca 913816, znaleckým posudkom č. 4/2013 zo
dňa 26.11.2013 podľa Vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku na sumu
6879,48,- EUR
Najnižšie podanie:
5503,58,- EUR
Minimálne prihodenie:
200,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky:
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vo výške 20% zo všeobecnej hodnoty majetku - 1375,90- EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. Bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka vedený v ČSOB, a.s., č. ú.
4017844507/7500, variabilný symbol: č. k. 1622012, pričom dražobná zábezpeka sa považuje za
zaplatenú, ak do otvorenia dražby bola pripísaná na účet navrhovateľa dražby
2. Vo forme bankovej záruky
3. Do notárskej úschovy
4. V hotovosti u dražobníka do otvorenia dražby
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky alebo originál dokladu
o vložení dražobnej zábezpeky na účet navrhovateľa dražby za predpokladu ich následného pripísania na
účet navrhovateľa dražby
2. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky
3. Notársku zápisnicu o zložení peňazí do notárskej úschovy
4. Príjmový pokladničný doklad dražobníka
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby najneskôr do 3 pracovných dní.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet
dražobníka vedený v ČSOB, a.s., č. ú. 4017844507/7500, variabilný symbol: č. k. 1622012.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zábezpeka vydražiteľa v prípade
nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením, prepadá v prospech oddelenej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia
sa. Vstupné pre verejnosť na jeden dražobný deň je 3,32,- Eur na osobu a deň.
Obhliadka predmetov dražby:
Obhliadka č. 1. sa uskutoční dňa 04.09.2014 o 10.00 hod.
Obhliadka č. 2. sa uskutoční dňa 12.09.2014 o 10.00 hod.
Obhliadka č. 1. a obhliadka č.2. sa uskutoční v obci Jakubovany na vyššie uvedených pozemkoch.
Žiadame účastníkov dražby o prihlásenie sa a kontaktovanie dražobníka na tel. č. 057/775 0233 najneskôr 1
pracovný deň pred termínom obhliadky.

Meno a priezvisko notára:
JUDr. Mária Forinová, Štefániková 18, 066 01 Humenné
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Ak vydražiteľ v ustanovenej lehote neuhradí cenu dosiahnutú vydražením
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osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Ak vydražiteľ v ustanovenej lehote neuhradí cenu dosiahnutú vydražením
(ktorú v dražbe ponúkol), zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty úpadcu a zároveň
zodpovedá za škodu týmto spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú
týmto spôsobil.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa za
podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník na mieste spíše zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu
dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve
vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne podpísať alebo prevziať zápisnicu, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe, o tom dražobník túto osobu poučí. Všetky náklady
spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady,
ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník alebo ak im tieto
náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa
dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za
škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby,
znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách 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. Osoba, ktorá podala na súde žalobu na určenie
neplatnosti dražby, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba, ktorá podala návrh na súd na určenie neplatnosti dražby. Ak vydražiteľ zmaril dražbu
alebo súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné
vysloviť z dôvodu oneskoreného zažatia 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.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K016471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Maďar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 72, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2013 S 1410
Spisová značka súdneho spisu:
32K/46/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Mgr. Roman Nagy, správca úpadcu: Róbert Maďar, nar. 05.07.1958, bytom Tajovského 72, 941 31 Dvory nad
Žitavou, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Róbert Maďar, s miestom podnikania Tajovského 70,
941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 33 661 367 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa § 28 ods. 3 ZoKR zverejňuje
oznámenie o zapíse pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok.
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Dátum zápisu: 21.08.2014
veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, sídlo 29. Augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484,
Prihlásená suma spolu: 1.118,98,- €.
V Nitre, dňa 21.08.2014

Mgr. Roman Nagy, správca

K016472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Zverina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Botanická 1677/1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.1.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/24/2011 S 1235
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
úpadcu Miloš Zverina, Botanická 1677/1, 949 01 Nitra, nar. 2.1.1964, fyzická osoba – podnikateľ, obchodné meno:
Miloš Zverina Carpathian eagles, IČO: 36 930 954, č. k.: 32K/24/2011 S 1235, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 15.4.2014 vyhlásil v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii:

III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, zapísaného do
súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 197/2011 v časti Konkurzy
a reštrukturalizácie dňa 13.10.2011, zmena súpisovej hodnoty majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.
39/2014 dňa 26.2.2014:

Peňažná pohľadávka:
56.609.EUR
Dlžník:
micro
BC
s.r.o.,
IČO:
35971657,
Štefánikova
15,
Nitra
949
01
Právny dôvod vzniku (stručne): vyrovnací podiel spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným Miloša
Zverinu v spoločnosti micro BC s.r.o., IČO: 35971657, Štefánikova 15, Nitra 949 01 vo výške 56.609.- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 56.609.- EUR

Dňa 19.8.2014 uplynula lehota na podávanie záväzných ponúk na adresu kancelárie správcu v 3. kole verejného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňa 19.8.2014 uplynula lehota na podávanie záväzných ponúk na adresu kancelárie správcu v 3. kole verejného
ponukového konania na odplatný predaj vyššie uvedeného majetku ako celku. V stanovenej lehote do kancelárie
správcu nebola doručená žiadna ponuka. Správca týmto konštatuje, že 3. kolo verejného ponukového
konania bolo neúspešné.

Levice, dňa 21.8.2014

K016473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Zverina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Botanická 1677/1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.1.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/24/2011 S 1235
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
úpadcu Miloš Zverina, Botanická 1677/1, 949 01 Nitra, nar. 2.1.1964, fyzická osoba – podnikateľ, obchodné meno:
Miloš Zverina Carpathian eagles, IČO: 36 930 954, č. k.: 32K/24/2011 S 1235, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 15.4.2014 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii:

IV. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, zapísaného do
súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 197/2011 v časti Konkurzy
a reštrukturalizácie dňa 13.10.2011, zmena súpisovej hodnoty majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.
39/2014 dňa 26.2.2014:

Peňažná pohľadávka:
56.609.EUR
Dlžník:
micro
BC
s.r.o.,
IČO:
35971657,
Štefánikova
15,
Nitra
949
01
Právny dôvod vzniku (stručne): vyrovnací podiel spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným Miloša
Zverinu v spoločnosti micro BC s.r.o., IČO: 35971657, Štefánikova 15, Nitra 949 01 vo výške 56.609.- EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 56.609.- EUR

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššie ponúknutú kúpnu cenu; ak bude takýchto návrhov
niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vyhlasovateľ je oprávnený
odmietnuť všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
036/6309780, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 32K/24/2011 S 1235 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 15 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu
ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať
späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
verejného ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci totožnosť
záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty záujemcu; ak je
záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty
záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy vo
výške minimálne 20 % z navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: 1420992012/1111, vedený v peňažnom ústave
UniCredit Bank, a. s., najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 16-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty a písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal zmluvu o postúpení pohľadávky. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo k predmetu kúpy uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o postúpení
pohľadávky.
Úspešný záujemca bude povinný zaplatiť vyhlasovateľovi kúpnu cenu za predmet kúpy v prospech účtu č. účtu:
1420992012/1111, vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank, a. s., najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky sa
odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty a písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená finančná záloha v
lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o postúpení pohľadávky včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny,
pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju
záväznú ponuku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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____________________
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

K016474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LB - Story, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žikava 156, 951 92 Žikava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 090
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/71/2012 S1235
Spisová značka súdneho spisu:
31K/71/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
úpadcu LB – Story, s.r.o., so sídlom 951 92 Žikava 156, IČO: 36 531 090, č. k.: 31K/71/2012 S 1235, v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 6.5.2014 vyhlásil v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácií:

III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

·

pohľadávky úpadcu z obchodného styku, ktoré sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty a ktoré ku dňu
vyhlásenia tohto ponukového konania neboli speňažené iným spôsobom (napr. dobrovoľným uhradením,
vymožením správcom úpadcu)

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR OV 32/2013 dňa 14.2.2013 v
časti Konkurzy a reštrukturalizácie a doplnenie súpisu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR OV 167/2013 dňa
30.8.2013 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie.

Dňa 19.8.2014 uplynula lehota na podávanie záväzných ponúk na adresu kancelárie správcu v 3. kole verejného
ponukového konania na odplatný predaj vyššie uvedeného majetku ako celku. V stanovenej lehote do kancelárie
správcu nebola doručená žiadna ponuka. Správca týmto konštatuje, že 3. kolo verejného ponukového
konania bolo neúspešné.

Levice, dňa 21.8.2014

Mgr. Slavkovská, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I.D. Marketing Slovensko, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 752 599
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/70/2012
Spisová značka súdneho spisu:
4K/70/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE o ponukovom konaní:
Ing. Mgr. Jana Pecníková - správkyňa úpadcu: I.D. Marketing Slovensko s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04
Bratislava, IČO: 35 752 599, konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/70/2012, v súlade so
záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 08.08.2014, oznamuje vyhlásenie I. kola ponukového konania
podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZKR na predaj majetku úpadcu, ktorého zapísanie do všeobecnej podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 39/2013 zo dňa 25.02.2013.
Jedná sa o nasledujúci majetok úpadcu:
P.č. súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Súpisová hodnota ku dňu
žiadosti o záväzný pokyn

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 14 press, spol. s r. o., Novozámocká 104, Nitra,
IČO:44343973; neuhradená faktúra č. 3101100553

706,99 €

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 14 press, spol. s r. o., Novozámocká 104, Nitra,
3 421,07 €
IČO:44343973; neuhradená faktúra č. 3101100587
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 14 press, spol. s r. o., Novozámocká 104, Nitra,
706,99 €
IČO:44343973; neuhradená faktúra č. 3101100633
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 3FORDER, s.r.o., Kútniky - Blažov 7, IČO: 35893150,
877,23 €
neuhradená faktúra č. 3100901064
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 3FORDER, s.r.o., Kútniky - Blažov 7, IČO: 35893150,
1 074,57 €
neuhradená faktúra č. 3100901099
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 3FORDER, s.r.o., Kútniky - Blažov 7, IČO: 35893150,
842,50 €
neuhradená faktúra č. 3100901114
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 3FORDER, s.r.o., Kútniky - Blažov 7, IČO: 35893150,
1 410,28 €
neuhradená faktúra č. 3100901137
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 3FORDER, s.r.o., Kútniky - Blažov 7, IČO: 35893150,
634,41 €
neuhradená faktúra č. 33100901194
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 3FORDER, s.r.o., Kútniky - Blažov 7, IČO: 35893150,
136,52 €
neuhradená faktúra č. 3100901206
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 3FORDER, s.r.o., Kútniky - Blažov 7, IČO: 35893150,
1 256,66 €
neuhradená faktúra č. 33100901241
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: 3FORDER, s.r.o., Kútniky - Blažov 7, IČO: 35893150,
1 184,60 €
neuhradená faktúra č. 3100901401
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Adaptive, s.r.o., Peniažky 3, Slovenská Ľupča, IČO:
77,35 €
36360490, neuhradená faktúra č. 3100901273
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: AG STEEL SK, s. r. o., Zámocká 30, Bratislava, IČO:
744,07 €
43988661, neuhradená faktúra č. 3100801839
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Andrej Bednárik, MDŽ 3676/2F, Šurany, IČO:
123,70 €
45297614, neuhradená faktúra č. 3101200816
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Andrej Bednárik, MDŽ 3676/2F, Šurany, IČO:
139,72 €
45297614, neuhradená faktúra č. 3101200941
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: B.K. Finance s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská
743,12 €
Bystrica, IČO: 44924933, neuhradená faktúra č. 3101200812
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: B.K. Finance s.r.o.,
Bystrica, IČO: 44924933, neuhradená faktúra č.3101200842
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: B.K. Finance s.r.o.,
Bystrica, IČO: 44924933, neuhradená faktúra č.3101200843
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: B.K. Finance s.r.o.,
Bystrica, IČO: 44924933, neuhradená faktúra č.3101200902
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: B.K. Finance s.r.o.,

Zvolenská cesta 37, Banská
Zvolenská cesta 37, Banská
Zvolenská cesta 37, Banská
Zvolenská cesta 37, Banská

387,48 €
964,54 €
873,10 €
434,74 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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120

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: B.K. Finance s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská
434,74 €
Bystrica, IČO: 44924933, neuhradená faktúra č.3101200906

121

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: BIOSAN, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, IČO:
360,57 €
35788526, neuhradená faktúra č.: 3101201103

122

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: BIOSAN, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, IČO:
1 690,00 €
35788526, neuhradená faktúra č.: 3101201144

123
124
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: BIOSAN, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, IČO:
3 332,11 €
35788526, neuhradená faktúra č.: 3101201295
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: CN-RealPlast s.r.o., Štúrova 447, Krušovce, IČO:
576,58 €
46236856, neuhradená faktúra č.: 3101101519
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Excite s.r.o., Michalská 1356/17, Turčianske Teplice,
363,30 €
IČO: 46499989, neuhradená faktúra č.: 3101200957
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: CHANTAL PLUS s.r.o., Generála Svobodu 2005/78,
98,86 €
Zvolen, IČO: 45293996, neuhradená faktúra č.: 3101101858
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: ICG DIRECT, a. s., Ružinovská 5, Bratislava, IČO:
69,72 €
44560150, neuhradená faktúra č.: 3100900756
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: ICG DIRECT, a. s., Ružinovská 5, Bratislava, IČO:
112,46 €
44560150, neuhradená faktúra č.: 3100900844
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: ICG DIRECT, a. s., Ružinovská 5, Bratislava, IČO:
337,37 €
44560150, neuhradená faktúra č.: 3100901267
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: ICG DIRECT, a. s., Ružinovská 5, Bratislava, IČO:
2 006,08 €
44560150, neuhradená faktúra č.: 3100901332
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Igor Hlaď, Miháľov 5692, Bardejov, IČO: 45963754,
136,37 €
neuhradená faktúra č.: 3101101739
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Igor Hlaď, Miháľov 5692, Bardejov, IČO: 45963754,
136,37 €
neuhradená faktúra č.: 3101101782
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Igor Hlaď, Miháľov 5692, Bardejov, IČO: 45963754,
133,96 €
neuhradená faktúra č.: 3101102037
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Igor Hlaď, Miháľov 5692, Bardejov, IČO: 45963754,
130,34 €
neuhradená faktúra č.: 3101102068
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Adriana Krčmáriková, Alžbetin Dvor 303,
702,04 €
Miloslavov, IČO: 43850529, neuhradená faktúra č.: 3101000354

141

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Adriana Krčmáriková, Alžbetin Dvor 303,
1 628,30 €
Miloslavov, IČO: 43850529, neuhradená faktúra č.: 3101000383

142

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Adriana Krčmáriková, Alžbetin Dvor 303,
1 565,31 €
Miloslavov, IČO: 43850529, neuhradená faktúra č.: 3101000421

143

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Adriana Krčmáriková, Alžbetin Dvor 303,
1 448,41 €
Miloslavov, IČO: 43850529, neuhradená faktúra č.: 3101000495

144

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Adriana Krčmáriková, Alžbetin Dvor 303,
1 533,91 €
Miloslavov, IČO: 43850529, neuhradená faktúra č.: 3101000524

145
146

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Adriana Krčmáriková, Alžbetin Dvor 303,
3 212,71 €
Miloslavov, IČO: 43850529, neuhradená faktúra č.: 3101000576
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Adriana Krčmáriková, Alžbetin Dvor 303,
1 543,48 €
Miloslavov, IČO: 43850529, neuhradená faktúra č.: 3101000580

147

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Adriana Krčmáriková, Alžbetin Dvor 303,
1 573,30 €
Miloslavov, IČO: 43850529, neuhradená faktúra č.: 3101000648

148

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Adriana Krčmáriková, Alžbetin Dvor 303,
81,12 €
Miloslavov, IČO: 43850529, neuhradená faktúra č.: 3101000843

149

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Ing. Karol Schneider - Projekt, Oravská 2, Oravská 2,
31,98 €
IČO: 10733426, neuhradená faktúra č.: 3101201333

150

pohľadávka z titulu peňažnej náhrady - dlžník: Peter Adamec, Tamaškovičova 17, 917 01
14 939,16 €
Trnava, IČO: 33204934

151

pohľadávka z titulu peňažnej náhrady - dlžník: Peter Adamec, Tamaškovičova 17, 917 01
3 322,86 €
Trnava, IČO: 33204934

152

pohľadávka z titulu peňažnej náhrady - dlžník: Peter Adamec, Tamaškovičova 17, 917 01
8 402,48 €
Trnava, IČO: 33204934

153

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Jaroslav Blina, Urxova 329, Práznovce, IČO: 2739,
23,20 €
neuhradená faktúra č.: 3101000919

154

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: JG - CZ. s.r.o., Francova Lhota č.p. 358, Francova
22,07 €
Lhota - Česká republika, IČO: 62304330, neuhradená faktúra č.: 3200800532

155

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: JG - CZ. s.r.o., Francova Lhota č.p. 358, Francova
4 533,33 €
Lhota - Česká republika, IČO: 62304330, neuhradená faktúra č.: 3200800533

156

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: JG - CZ. s.r.o., Francova Lhota č.p. 358, Francova
11 351,35 €
Lhota - Česká republika, IČO: 62304330, neuhradená faktúra č.: 3200900107
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157

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Jozef Dudáš - DJD - INTERIER & NABYTOK,
442,74 €
Kamenná Poruba 177, Vranov nad Topľou, neuhradená faktúra č.: 3101100508

158

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Juraj Haríň, Brezová 9, Ružomberok, IČO: 33014931,
120,84 €
neuhradená faktúra č.: 3101101271

164

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Lapterjeszto Kft., Gerenda u. 4., Veszprém 56,00 €
Maďarsko, IČO: 11896753, neuhradená faktúra č.: 3201100363

165

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: MANA MODA, s. r. o., Priemyselná 284, Senica, IČO:
656,18 €
44249705, neuhradená faktúra č.: 3101001204

167

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Mária Fiffiková - REKLAMNÁ AGENTÚRA DUO, Letná
307,80 €
47, Spišská Nová Ves, IČO: 43217095, neuhradená faktúra č.: 3101200514

168

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Marián Rybár, Zelená 2/C, Banská Bystrica, IČO:
176,96 €
34990151, neuhradená faktúra č.: 3101200056

169

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Marián Štefaník SteMar, Okrúhle 112, IČO: 46086749,
260,42 €
neuhradená faktúra č.: 3101101166

170

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Marián Štefaník SteMar, Okrúhle 112, IČO: 46086749,
205,13 €
neuhradená faktúra č.: 3101101232

171

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Marián Štefaník SteMar, Okrúhle 112, IČO: 46086749,
205,13 €
neuhradená faktúra č.: 3101101393

172

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Massar & Rey s. r. o., Vlčkova 20, Bratislava,
578,14 €
neuhradená faktúra č. 3100900519

173

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Media Group, s.r.o., Hviezdoslavova 46, Michalovce,
1 826,95 €
IČO: 36202894, neuhradená faktúra č. 3101201227

174

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Media Group, s.r.o., Hviezdoslavova 46, Michalovce,
1 870,49 €
IČO: 36202894, neuhradená faktúra č. 3101201283

175
177

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Media Group, s.r.o., Hviezdoslavova 46, Michalovce,
1 870,49 €
IČO: 36202894, neuhradená faktúra č. 3101201334
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Pavol Kakaš - Kpromotion, Námestie Slobody 675/6,
75,55 €
Oslany, IČO: 40420132, neuhradená faktúra č. 3100901732

178

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Pavol Kakaš - Kpromotion, Námestie Slobody 675/6,
64,02 €
Oslany, IČO: 40420132, neuhradená faktúra č. 3101000086

179

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Peter Kaplan - KONKURENT, 9. mája 430/3, Vidiná,
72,50 €
IČO: 35134381, neuhradená faktúra č. 3101200515

180

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Peter Kaplan - KONKURENT, 9. mája 430/3, Vidiná,
72,50 €
IČO: 35134381, neuhradená faktúra č. 3101200894

181
182

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: PLAYBYT s.r.o., Lubina 1, Košice, IČO: 36689238,
259,72 €
neuhradená faktúra č. 3101000415
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: PlazaMarket s.r.o., Sústružnícka 4/7, Komárno, IČO:
150,40 €
44104791, neuhradená faktúra č. 3101102045

184

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: PRO EXPO, s. r. o., Komenského 5, Trenčín, IČO:
267,30 €
45275173, neuhradená faktúra č. 3101000502

185

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: PRO EXPO, s. r. o., Komenského 5, Trenčín, IČO:
83,65 €
45275173, neuhradená faktúra č. 3101201254

186

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Roland Vavrek - WAGAN, Železničná 505, Plešivec,
2 174,78 €
IČO: 37342924, neuhradená faktúra č. 3100901452

187
188

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Roland Vavrek - WAGAN, Železničná 505, Plešivec,
208,01 €
IČO: 37342924, neuhradená faktúra č. 3100901453
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Roland Vavrek - WAGAN, Železničná 505, Plešivec,
2 742,46 €
IČO: 37342924, neuhradená faktúra č. 3100901454

189

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Rolick, s.r.o., Na Brehu 1, Malacky, IČO: 36737101,
219,00 €
neuhradená faktúra č. 3100900847

190

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Rolick, s.r.o., Na Brehu 1, Malacky, IČO: 36737101,
219,00 €
neuhradená faktúra č. 3100900906

191
192
193
194

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Rolick, s.r.o., Na Brehu 1, Malacky, IČO: 36737101,
217,22 €
neuhradená faktúra č. 3100900979
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Rolick, s.r.o., Na Brehu 1, Malacky, IČO: 36737101,
157,44 €
neuhradená faktúra č. 3100901060
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Rostislav Bandy, V. Tvrdého 1, Žilina, IČO: 45519579
1 838,42 €
, neuhradená faktúra č. 3101100479
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Slovenský Telegraf, s.r.o. , Hurbanovo námestie 1,
Bratislava, IČO: 46047964, (t.č. STCOM s.r.o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava) neuhradená 679,07 €
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Bratislava, IČO: 46047964, (t.č. STCOM s.r.o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava)
faktúra č. 3101201122
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Slovenský Telegraf, s.r.o., Hurbanovo
Bratislava, IČO: 46047964, (t.č. STCOM s.r.o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava)
faktúra č. 3101201215
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Slovenský Telegraf, s.r.o., Hurbanovo
Bratislava, IČO: 46047964 (t.č. STCOM s.r.o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava),
faktúra č. 3101201314
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: TRIKA s.r.o., Clementisova 833/6,
44254598, neuhradená faktúra č. 3101000330

Deň vydania: 26.08.2014
neuhradená 679,07 €
námestie 1,
neuhradená 679,07 €
námestie 1,
neuhradená 679,07 €
Sliač, IČO:

97,76 €

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: W.A.D. NR, s.r.o., Tehelná 976/88, Nitra, neuhradená
260,65 €
faktúra č. 3100900999
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Windowtech, s r.o., Pavlovova 343, Topoľčany, IČO:
285,82 €
36758833, neuhradená faktúra č. 3101001533
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Zdeněk Blaha ZIM, Konopná ul. 3064/12, Levice, IČO:
304,13 €
43830927, neuhradená faktúra č. 3101200901
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Zdeněk Blaha ZIM, Konopná ul. 3064/12, Levice, IČO:
304,13 €
43830927, neuhradená faktúra č. 3101200939
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Finmark s.r.o., Nábrežná 4, Valaliky, neuhradená
138,13 €
faktúra č. 3101201196
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Jozef Weinrich, Hradecká 172, Opatovice nad Labem,
313,54 €
neuhradená faktúra č. 3201200117

234

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Janka Rázgová TATRAPRINT, Ludvíka Svobodu
440,82 €
3783/79, 058 01 Poprad, IČO: 40129942, neuhradená faktúra č. 3100700697

235

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: HOME Reality, s.r.o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava,
983,57 €
IČO: 359506848, neuhradená faktúra č. 3100800170

236

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Angler, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO:
329,22 €
36675318, neuhradená faktúra č. 3100800706

237
238
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Mgr. Adriana Kovácsová, ul. Mieru 298, 980 22 Veľký
8 129,26 €
Blh, IČO: 34850783 neuhradená faktúra č. 3100800080
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: Borkacz, s.r.o., Dunajské nábrežie 36/40, 945 01
150,40 €
Komárno, neuhradená faktúra č. 3101102045
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: RASTY s.r.o., Planckova 12010/2, 851 01, Bratislava,
285,82 €
IČO: 36758833, neuhradená faktúra č. 3101001533
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: WoodLiva, s.r.o., Podzámska 16, 949 01 Nitra, IČO:
433,88 €
36614386, neuhradená faktúra č. 3100801481
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
5 125,91 €
35825979, neuhradená faktúra č. 3101201321
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
95,35 €
35825979, neuhradená faktúra č. 3101201284
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
5 110,58 €
35825979, neuhradená faktúra č. 3101201301
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay
35825979, neuhradená faktúra č. 3101201194
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay
35825979, neuhradená faktúra č. 31012011229
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay
35825979, neuhradená faktúra č. 31012011253
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay
35825979, neuhradená faktúra č. 31012011260
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay
35825979, neuhradená faktúra č. 31012011277
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay
35825979, neuhradená faktúra č. 31012011278
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay
35825979, neuhradená faktúra č. 31012011179

Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:

4 893,29 €
4 877,52 €
4 893,29 €
137,51 €
4 892,85 €
372,99 €
4 811,98 €

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: okay Slovakia, spol.sr.o., Krajná 86, Bratislava, IČO:
108,80 €
35825979, neuhradená faktúra č. 3101201325

Podrobnosti o speňažovanom majetku úpadcu možno získať v kancelárii správcu alebo na telefónnom čísle: +421 2
64 285 026.
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Podmienky ponukového konania:
1.
V I. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu jednotlivo za najvyššiu
ponuku.
2.
Záujemcovia predložia správkyni na adrese kancelárie cenové ponuky písomne v zalepenej
obálke s označením „KONKURZ sp. zn. 4K/70/2012-NEOTVÁRAŤ“.
3.
Na podávanie ponúk je určených 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku vrátane. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4.
Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu úpadcu č. 4040115708/3100, vedený
v Sberbank Slovensko, a.s., pobočka Vysoká 9, 810 00 Bratislava, s ktorým disponuje správkyňa, zaplatiť
minimálne 20% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte úpadcu najneskôr posledný deň
lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo zložená v hotovosti k rukám správkyne.
5.
Za úspešného záujemcu bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
majetok zapísaný do všeobecnej podstaty a zároveň bude udelený súhlas príslušného orgánu na
speňaženie za ponúkaných podmienok.
6.
Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada.
7.
Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení minimálne 20%
ceny za zložku majetku, záujemca predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra,
živnostenského registra, alebo obdobného registra nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateľom predloží fotokópiu preukazu totožnosti a číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená kúpna
cena vráti neúspešným uchádzačom, ponuka musí byť podpísaná záujemcom, na obálky, ktoré budú
nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
8.
V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za nadobudnutie
majetku má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správkyni ako prvá.
9.
Termín a miesto otvárania obálok: Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. v sídle kancelárie správkyne. O otváraní obálok sa spíše zápisnica. Vyhodnotenie
ponúk vykoná správkyňa v spojení s veriteľským výborom a to v lehote 10 pracovných dní odo dňa
otvárania obálok.
10.
S úspešným záujemcom, ktorému bude vyhodnotenie bezodkladne oznámené, bude zmluva
uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
11.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správkyňou kúpnu zmluvu a doplatiť kúpnu cenu a to
v lehote určenej správkyňou. V prípade ak úspešný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu a nedoplatí kúpnu
cenu v určenej lehote na víťaznú ponuku sa neprihliada, zložená zábezpeka prepadne v prospech
konkurznej podstaty.
12.
Neúspešným záujemcom budú nimi zaplatené zábezpeky vrátené bezodkladne po vyhodnotení
ponúk.

K016476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I.D. Marketing Slovensko, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 752 599
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
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4K/70/2012
4K/70/2012
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správkyňa úpadcu: I.D. Marketing Slovensko s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04
Bratislava, IČO: 35 752 599, konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/70/2012, v súlade so
záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 08.08..2014, oznamuje vylúčenie majetku úpadcu, ktorého
zapísanie do všeobecnej podstaty úpadcu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 39/2013.
Jedná sa o nasledujúci majetok úpadcu:

súpisová
majetku
125
166
176
205

zložka

súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

pohľadávka z obchodného styku - dlžník: D&D International Slovakia, s.r.o., Topoľčianska 17, Bratislava,
1.788,59 €
IČO: 35750774, neuhradená faktúra č. 3101201139
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: MÁNYA, spol. s r.o., Malá škovránková 1215/2, Svodín, IČO:
218,17 €
34119213, neuhradená faktúra č.: 3101200801
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: p.k. Solvent SK, s.r.o., Vinárska 1, Lužianky, IČO: 44268637,
8.691,88 €
neuhradená faktúra č. 3101201188
pohľadávka z obchodného styku - dlžník: ADLO - Security Doors s.r.o., Šoltésovej 1679/188, Považská
256,50 €
Bystrica, neuhradená faktúra č. 3101201312

15

Tlačiareň HP Color LJ 5550, zaradenie 2005

200,00 €

16

Multifunkčné zariadenie Canon IR 2220I, zaradenie 2006

350,00 €

22

Monitor HP 1740, sér. č. CND6410YKT

50,00 €

29

Scaner Conon, CanoScan Lide200, s.č. KDBC50406

25,00 €

30

Monitor HP 1740, s.č. CND6410YLM

50,00 €

33

Monitor HP 1740, s.č. CND6421YC9

50,00 €

34

Monitor HP 1740, s.č. CND6421YC3

50,00 €

35

Monitor HP 1740, s.č. CND641021L

50,00 €

36

Monitor HP 1740, s.č. CND6410YKB

50,00 €

38

Monitor HP 1740, s.č. CND6421YCS

50,00 €

39

laminovačka SIGMA

7,00 €

40

router CISCO 800

20,00 €

42

elektronická váha JCS Electronics, v.č. 1103008

30,00 €

43

elektronická váha JCS Electronics, v.č. 1104002

30,00 €

44

elektronická váha JCS Electronics, v.č. 1103003

30,00 €

48

počítač ANGENA, v.č. 1562-527, rok výr. 2003

20,00 €

49

počítač ANGENA, v.č. 1562-517, rok výr. 2003

20,00 €

50

počítač, I.Č. 100026

10,00 €

51

počítač HP Compaq, v.č. CZC63622VD

40,00 €

52

počítač EBOX, v.č. 050994634

30,00 €

54

fax Cannon Fax - L200, i.č. 100004

30,00 €

57

mikrovlnná rúra CWR-Tech, i.č. 900535

10,00 €

58

lekárnička I-759

5,00 €

59

lekárnička I-759

5,00 €

61

skener Canon CanoScan Lide 200, v.č. KDBC50407

25,00 €

64

rádio AWA

5,00 €

65

počítač HP Compaq, v.č. 100-127/200-240

50,00 €

67

Skener Genius, i.č. 900508

5,00 €

68

počítač E Box, v.č. 050994551

20,00 €
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69

vysávač Zelmer moc1500W

30,00 €

70

tlačiareň HP OfficeJet G55, v.č. SGG1BE06XC

60,00 €

71

tlačiareň HP LaserJet 4000

50,00 €

72

skartovačka Paper Monster

10,00 €

73

Scaner HP ScanJet 5590, v.č. CN61HSR0ZM

30,00 €

76

počítač MSI Hetis 8656V-E

5,00 €

77

počítač MSI Hetis 8656V-E

5,00 €

78

počítač MSI, ES 47

5,00 €

79

počítač MSI, i.č. 900375

5,00 €

80

počítač MSI, i.č. 900034

5,00 €

81

počítač MSI, ES 14TT

5,00 €

82

počítač MSI, i.č. 900288

5,00 €

83

počítač MSI

5,00 €

84

počítač MSI

5,00 €

85

PC klávesnica

2,00 €

86

PC klávesnica

2,00 €

87

PC klávesnica

2,00 €

88

PC klávesnica

2,00 €

89

PC klávesnica

2,00 €

90

PC klávesnica

2,00 €

91

PC klávesnica

2,00 €

92

PC klávesnica

2,00 €

93

PC klávesnica

2,00 €

94

PC klávesnica

2,00 €

95

PC klávesnica

2,00 €

V zmysle ust. § 81 ods. 3) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vylúčený majetok
správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod požiada viac
veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
V zmysle ust. § 81 ods. 5) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení prevod majetku
vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu,
o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správkyňa

K016477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liana Guštafíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 369/13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Roosweltova 1196/16, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/22/2014 S1571
Spisová značka súdneho spisu:
38K/22/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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ZOZNAM SPÍSANÝCH HNUTEĽNÝCH VECÍ:

Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty

Ks

Osoba,
Sporný
Rok
Stav
Spoluvl.
v prospech, ktorej
zápis
– Dôvod zápisu
výroby opotrebovanosti podiel
sporný
Poznámka
zápis, svedčí

LCD Televízor / Monitor zn. LG č. 22LD320, power
1. 50W,
uhlopriečka
55
cm,
Serial
NO: 1 2011
103TGQF0X908
zabezpečovacie právo:
áno – nie

funkčné,
používané

deň zapísania: 20.08.2014

Elektrický sporák zn. AMICA s elektrickou doskou,
energetická trieda A, maximálny príkon 6,6 kW,
elektrická varná doska, multifunkčná rúra - 3
funkčné,
2.
1 2009
funkcie, objem rúry 58 l, ľahko čistitelný smalt,
používané
dvojité sklo dverí rúry, smaltovaný príklop dosky biely, rozmery (vxšxd) 85x50x60
zabezpečovacie právo:
deň zapísania: 20.08.2014
áno – nie

3.

Minisystém zn. SONY, 22W na kazety a na CD,
1 2008
serial NO: 7172155

zabezpečovacie právo:
áno – nie

funkčné,
používané

deň zapísania: 20.08.2014

Spredu plnená práčka Candy Grand class A+A
GO4 126 s objemom bubna 46 l, max. náplň
pračky 6 kg, farba biela, počet otáčok 1 200
funkčné,
4.
1 2009
ot./min., ochrana proti pretečeniu, odložený štart,
používané
detský zámok, ročná spotreba el. energie 196
kWh, rozmery (vxšxd) 85x60x40
zabezpečovacie právo:
deň zapísania: 20.08.2014
áno – nie

1/1

NIE

§ 67 ods. 1
Nie je.
písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v EUR:

1/1

NIE

§ 67 ods. 1
Nie je.
písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v EUR:

1/1

NIE

NIE

40,- EUR

§ 67 ods. 1
Nie je.
písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v EUR:

1/1

30,- EUR

15,- EUR

§ 67 ods. 1
Nie je.
písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v EUR:

50,- EUR

V Handlovej dňa 20.08.2014
Správcovský dom, k.s., Správca
zast. Mgr. Lukáš Grežďo, komplementár

K016478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Sujová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vimperská 932/3, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 831 977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Husova 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 87/2013 S1318
Spisová značka súdneho spisu:
1K 87/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za mesiac júl 2014 (zrážky zo mzdy úpadcu v
rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 141,72 €
Ing. Martina Šufliarska - SKP
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K016479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Sobol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovská 762/54, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.5.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/7/2014 S1619
Spisová značka súdneho spisu:
36K/7/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Sopko, LL.M., správca úpadcu Marek Sobol, nar. 31.5.1975, Hlohovská 762/54, 919 25 Šúrovce –
Varov Šúr, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že došlo
k zmene súpisovej hodnoty položiek č. 7 a 8 súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 151/2014 zo dňa 7.8.2014 pod č. K015193 nasledovne:

Hodnota
jednotl.
veci (€)

Por.
Popis
č.

ks

Deň
Dôvod
Hodnota
Stav zapísania do zapísania
spolu (€)
súpisu
súpisu

7

Pohľadávka na výplatu nepostihnuteľnej časti
mzdy úpadcu voči spoločnosti BENSOB
s.r.o., Hlohovská 762/54, 919 25 Šúrovce,
IČO: 35 776 889, za mesiac jún 2014

73,70

4.8.2014

pohľadávka
úpadcu

8

Pohľadávka na výplatu nepostihnuteľnej časti
mzdy úpadcu voči spoločnosti BENSOB
s.r.o., Hlohovská 762/54, 919 25 Šúrovce,
IČO: 35 776 889, za mesiac júl 2014

73,70

4.8.2014

pohľadávka
úpadcu

Deň
Dôvod
do vylúčenia zo vylúčenia zo
súpisu
súpisu

K016480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Červený – ANTON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 526 270
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30/K/14/2012/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
30/K/14/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

z V. zasadnutia veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
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z V. zasadnutia veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: Anton Červený – ANTON, s miestom podnikania Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice, IČO 32526270
(ďalej aj ako len „Úpadca“), vedenej pred Okresným súdom Košice I pod spis. zn.: 30/K/14/2012.

Zvolávateľ zasadnutia:
Miroslav Hudák
trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice
(ďalej aj ako len „Predseda VV“)

Miesto zasadnutia:
Správovská kancelária: Alžbetina 41, 040 01 Košice, dňa 21.08.2014, začiatok o 14:00 hod.

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
·
·

Miroslav Hudák, trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice;
Ing. Jaroslav Korim, trvale bytom Letná 1155/26, 040 01 Košice;

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 42, hlasovala per
rollam, t.j. písomne, zaslaním svojho hlasovania zo dňa19.08.2014, doručenému do kancelárie Správcu dňa
20.08.2014.

Prílohu č. 1 - Listina prítomných na V. zasadnutí veriteľského výboru
Prílohu č. 2 - Písomné hlasovanie člena veriteľského výboru zo dňa 19.08.2014

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru / celkový počet hlasov prítomných členov
veriteľského výboru: 3/3.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.

PROGRAM V. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1.)

1.)

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

2.)

Prejednanie a uloženie odporučenia najnižšieho podania pre III. kolo dobrovoľnej dražby,

3.)

Rôzne,

4.)

Záver.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
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Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ zasadnutia – predseda veriteľského výboru Miroslav Hudák (ďalej
aj ako len „Predseda VV“) a ten prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru. Na základe vykonanej
prezentácie prítomných veriteľov Predseda VV konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet prítomných
členov uznášaniaschopný podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko na zasadnutí veriteľského výboru je prítomná
väčšina jeho členov.

2.)

Prejednanie a uloženie odporučenia najnižšieho podania pre III. kolo dobrovoľnej dražby

V rámci tohto bodu programu Predseda VV prezentoval veriteľskému výboru žiadosť Správcu zo dňa 30.07.2014
o uloženie odporučenia príslušného orgánu vzťahujúceho sa k speňažovaniu majetku Úpadcu v rámci dobrovoľnej
dražby a to o určenie výšky najnižšieho podania pre tretie kolo dobrovoľnej dražby, pričom následne prebehla
k predmetnému bodu programu diskusia medzi jednotlivými členmi veriteľského výboru.

Predseda VV následne predniesol návrh uznesenia č. 1 v súlade s návrhom člena veriteľského výboru
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zo dňa 19.08.2014:

„Veriteľský výbor v zmysle svojho záväzného pokynu zo dňa 18.12.2013, ktorým zaviazal Správcu k speňaženiu
nehnuteľného ako i hnuteľného majetku Úpadcu v celku, ktorého súpis bol zverejnený v OV č. 110/2013 zo dňa
10.06.2013 a OV č. 149/2013 zo dňa 05.08.2013, formou dobrovoľnej dražby realizovanej profesionálnym
dražobníkom v súlade s ustanovením § 92 ods. 1, písm. b) ZKR, odporúča Správcovi výšku najnižšieho podania
pre III. kolo dobrovoľnej dražby a to vo výške 75 % všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej Znaleckým
posudkom č. 02/2014, vypracovaným Ing. Michalom Ižákom, s možnosťou zníženia až na 50 % tejto hodnoty “.
Hlasovanie:
Za: 1 hlas
Proti: 2 hlasy
Zdržal sa: 0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania možno konštatovať, že veriteľský výbor neschválil uznesenie č. 1 v znení:
„Veriteľský výbor v zmysle svojho záväzného pokynu zo dňa 18.12.2013, ktorým zaviazal Správcu k speňaženiu
nehnuteľného ako i hnuteľného majetku Úpadcu v celku, ktorého súpis bol zverejnený v OV č. 110/2013 zo dňa
10.06.2013 a OV č. 149/2013 zo dňa 05.08.2013, formou dobrovoľnej dražby realizovanej profesionálnym
dražobníkom v súlade s ustanovením § 92 ods. 1, písm. b) ZKR, odporúča Správcovi výšku najnižšieho podania
pre III. kolo dobrovoľnej dražby a to vo výške 75 % všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej Znaleckým
posudkom č. 02/2014, vypracovaným Ing. Michalom Ižákom, s možnosťou zníženia až na 50 % tejto hodnoty “.

Predseda VV následne predniesol návrh uznesenia č. 2:
„ Veriteľský výbor v zmysle svojho záväzného pokynu zo dňa 18.12.2013, ktorým zaviazal Správcu k speňaženiu
nehnuteľného ako i hnuteľného majetku Úpadcu v celku, ktorého súpis bol zverejnený v OV č. 110/2013 zo dňa
10.06.2013 a OV č. 149/2013 zo dňa 05.08.2013, formou dobrovoľnej dražby realizovanej profesionálnym
dražobníkom v súlade s ustanovením § 92 ods. 1, písm. b) ZKR, odporúča Správcovi výšku najnižšieho podania
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dražobníkom v súlade s ustanovením § 92 ods. 1, písm. b) ZKR, odporúča Správcovi výšku najnižšieho podania
pre III. kolo dobrovoľnej dražby a to vo výške 75 % všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej Znaleckým
posudkom č. 02/2014, vypracovaným Ing. Michalom Ižákom, t.j. 628.500,- EUR, bez možnosti zníženia “.

Hlasovanie:
Za: 2 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. nehlasovala o tomto uznesení č. 2.

Na základe výsledkov hlasovanie možno konštatovať, že veriteľský výbor schválil uznesenie č. 2 v znení:
„ Veriteľský výbor v zmysle svojho záväzného pokynu zo dňa 18.12.2013, ktorým zaviazal Správcu k speňaženiu
nehnuteľného ako i hnuteľného majetku Úpadcu v celku, ktorého súpis bol zverejnený v OV č. 110/2013 zo dňa
10.06.2013 a OV č. 149/2013 zo dňa 05.08.2013, formou dobrovoľnej dražby realizovanej profesionálnym
dražobníkom v súlade s ustanovením § 92 ods. 1, písm. b) ZKR, odporúča Správcovi výšku najnižšieho podania
pre III. kolo dobrovoľnej dražby a to vo výške 75 % všeobecnej hodnoty nehnuteľností stanovenej Znaleckým
posudkom č. 02/2014, vypracovaným Ing. Michalom Ižákom, t.j. 628.500,- EUR, bez možnosti zníženia “.

3.)

Rôzne

V rámci tohto bodu programu Predseda VV vyzval prítomných veriteľov na prípadné otázky týkajúce sa
predmetného konkurzného konania, pričom následne prebehla diskusia medzi jednotlivými členmi veriteľského
výboru.

4.)

Záver

Na záver sa Predseda veriteľského výboru poďakoval všetkým prítomných členom veriteľského výboru za účasť
a o 14.30 hod. V. zasadnutie veriteľského výboru uzavrel.

VYHOTOVIL:
Miroslav Hudák
trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice

V Košiciach, dňa 21.08.2014.
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................................................................................................
Predseda veriteľského výboru
Miroslav Hudák

K016481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Guštar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ždaňa 158, 966 04 Horná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 7/2014 S1612
Spisová značka súdneho spisu:
2K 7/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBENCEJ PODSTATY
STAVBY
Poznámka

Popis

Súp.
Štát Obec
č.

K. ú.

LV
P.č. Ulica
č.

SPV

Súpisová
hodnota

majetok v BSM - iné dôvody spochybňujúce zaradenie majetku do
Horná
súpisu - osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného Rodinný
Horná Horná
158 SR
740 332 Ždaňa
1/1 2.750,- €
zápisu, je manželka: Ružena Guštárová, rod. Guštárová, nar. dom
Ždaňa Ždaňa
č. 158
24.11.1973, Horná Ždaňa č. 158, 966 04 Horná Ždaňa, SR

POZEMKY
Poznámka

Druh
pozemku

Výmera
Štát Obec
v m²

majetok v BSM - iné dôvody spochybňujúce zaradenie majetku do
Zastavané
súpisu - osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného
plochy a
458
zápisu, je manželka: Ružena Guštárová, rod. Guštárová, nar.
nádvoria
24.11.1973, Horná Ždaňa č. 158, 966 04 Horná Ždaňa, SR
majetok v BSM - iné dôvody spochybňujúce zaradenie majetku do
Zastavané
súpisu - osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného
plochy
a 292
zápisu, je manželka: Ružena Guštárová, rod. Guštárová, nar.
nádvoria
24.11.1973, Horná Ždaňa č. 158, 966 04 Horná Ždaňa, SR
majetok v BSM - iné dôvody spochybňujúce zaradenie majetku do Zastavané
súpisu - osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného plochy
a 26
zápisu, je manželka: Ružena Guštárová, rod. Guštárová, nar. nádvoria
24.11.1973, Horná Ždaňa č. 158, 966 04 Horná Ždaňa, SR
majetok v BSM - iné dôvody spochybňujúce zaradenie majetku do
Zastavané
súpisu - osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného
plochy
a 212
zápisu, je manželka: Ružena Guštárová, rod. Guštárová, nar.
nádvoria
24.11.1973, Horná Ždaňa č. 158, 966 04 Horná Ždaňa, SR

K. ú.

LV Par.
Súpisová
SPV
č. č.
hodnota

SR

Horná Horná
331/
740
1/1
Ždaňa Ždaňa
3

3.206,- €

SR

Horná Horná
740 332
Ždaňa Ždaňa

2.044,- €

SR

Horná Horná
40 331/1 12/16
Ždaňa Ždaňa
100,- €

SR

Horná Horná
40 11/2 12/16
Ždaňa Ždaňa
795,- €

1/1
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K016482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 989 075
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2014 S477
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu HAUSER ELEKTRO CE,
s.r.o., so sídlom Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 989 075 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme,
že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/16/2014 zo dňa 08.08.2014 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 157/2014 zo dňa 15.08.2014 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený
JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o., so sídlom Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 44 989 075 our duty
is to inform you, that the District Court Žilina No. 32K/16/2014 dated 08.08.2014 and promulgated in the Commercial
bulletin No. 157/2014 from 15.08.2014 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Erik Solár, Levická 886, 952 01 Vráble 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).
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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).
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).
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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.
JUDr. Erik Solár, správca/ Debtor ´s bankruptcy administrator

K016483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STD Vranov, s.r.o. ,,v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 669 468
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie:
Slovenská 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/21/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
3K/21/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., značka správcu S1240, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie: Slovenská 13, 080 01 Prešov, správca úpadcu STD Vranov,
s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 669 468, v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku, ktorý tvorí
všeobecnú podstatu, a to:
1. Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí; Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný
automobil Škoda Octavia Sedan, EČV: VT-574AE, rok výroby: 1998; spoluvlastnícky podiel: 1/1; súpisová
hodnota majetku (aj mena): 1 280,- EUR;
2. Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí; Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný
automobil Mercedes-Benz E220 CDI, EČV: VT-668AN, rok výroby: 2002; spoluvlastnícky podiel: 1/1;
súpisová hodnota majetku (aj mena): 5 040,- EUR.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Hnuteľné veci sa speňažujú v súbore alebo jednotlivo za najvyššiu ponuku.
2. Záujemcovia môžu v ponukovom konaní podať návrh: alternatíva „A“: týkajúci sa celého súboru majetku,
ktorý je predmetom ponukového konania;alternatíva „B“: týkajúci sa jednotlivých hnuteľných vecí
(jednotlivého osobného automobilu). Predmet ponukového konania sa speňaží ako súbor majetku
(alternatíva A) alebo ako jednotlivé osobné automobily (alternatíva B), v závislosti od toho aká alternatíva
bude obsahom vybraného návrhu úspešného záujemcu (záujemcov).
3. Na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu vedeného v Tatra banka, a.s., číslo účtu:
2627380296/1100 alebo k rukám správcu zábezpeku vo výške aspoň 20% z ponúkanej ceny. Zábezpeka
musí byť pripísaná na účet úpadcu alebo zložená k rukám správcu záujemcami najneskôr posledný deň
lehoty určenej na podávanie záväzných ponúk.
5. Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu: Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica v predtlačenej zalepenej obálke opatrenej obchodným menom úpadcu, spisovou značkou
konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom a odtlačkom pečiatky správcu a nápisom
„Ponukové kolo II. – NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok uskutoční správca do 5 dní od skončenia lehoty na
podávanie záväzných ponúk. Záväzné ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania hnuteľných
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podávanie záväzných ponúk. Záväzné ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania hnuteľných
vecí budú vylúčené z verejného ponukového konania. Veriteľský výbor je oprávnený odmietnuť najvyššiu
ponuku.
6. Správca určí ďalšie podmienky ponukového konania v Zásadách speňažovania hnuteľných vecí.
Záujemcovia si môžu po dohovore so správcom v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hod. na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, vyzdvihnúť Zásady speňažovania
hnuteľných vecí, resp. požiadať o ich zaslanie. Kontakt: tel.: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, e-mail:.
Termín obhliadky pre záujemcov bude stanovený po vzájomnom dohovore správcu a záujemcov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Klimaszevský - PRIMEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 280 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/46/2013
Spisová značka súdneho spisu:
38K/46/2013 S1691
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Druh podania: Doplnenie poznámky o spornom zápise
V konkurznej veci úpadcu: Ing. Juraj Klimaszevský – PRIMEX, IČO: 37 280 147, s miestom podnikania Lúčky
4433/29, 017 01 Považská Bystrica, (ďalej len ,,úpadca") bolo dňa 16.07.2014 v Obchodnom vestníku č.
135/2014 a dňa 20.08.2014 v Obchodnom vestníku č. 160/2014 zverejnené „Doplnenie súpisu oddelenej
podstaty úpadcu", ktorými boli do súpisu poňatý majetok tretej osoby: Pavla Ďuriša, nar. 04.07.1951, bytom Hliny
1261/84, Považská Bystrica 017 01, občana SR.
Ide o nehnuteľnosti zapísané na LV č. 9835 k.ú. Považská Bystrica ako: pozemok parc. registra KN „C“ č. 5746/10
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1942 m2 a stavba - prevádzková budova súp. č. 343 nachádzajúca sa na
pozemku parc. č. 5746/10 KN „C“, titulom zmluvného záložného práva zriadeného na označených nehnuteľnostiach
v prospech záložného veriteľa FKH elektro, s.r.o., so sídlom Nobelovo námestie 1260/5, Bratislava 851 01, IČO:
36 372 358 na základe zmluvy o zriadení záložného práva, ktorej vklad povolila Správa katastra Považský Bystrica
pod V 745/10 dňa 29.04.2010 za účelom zabezpečenia záväzku úpadcu na vrátenie pôžičky vo výške 116.178,72 €
s prísl. ktorý vyplýva zo zmluvy o pôžičke s ručiteľským vyhlásením zo dňa 12.04.2010.
Majetok tretej osoby podľa § 67 ods. 1 písm. c) ZKR bol zapísaný v súlade s § 79 ods. 1 ZKR – tretia osoba
nesplnila výzvu správcu, aby do 30 dní od doručenia výzvy zaplatila k rukám správcu prihlásenú umu zabezpečenej
pohľadávky dotknutého veriteľa.
Na základe Oznámenia Pavla Ďuriša, nar. 04.07.1951, bytom Hliny 1261/84, Považská Bystrica 017 01, občana SR
o spornosti zápisu majetku tretej osoby do oddelenej podstaty úpadcu v zmysle § 78 ods. 3 ZKR, správca dopĺňa
poznámku o spornom zápise: Pavol Ďuriš nar. 04.07.1951, bytom Hliny 1261/84, Považská Bystrica 017 01,
občan SR považuje zabezpečovacie právo veriteľa FKH elektro, s.r.o. k nehnuteľnostiam zapísaným na LV 9835
Okresného úradu Považská Bystrica, katastrálny odbor za neexistujúce a záložnú zmluvu za absolútne neplatnú,
s účinkami ex tunc, t.j. od počiatku.

V Trenčíne, 20.08.2014

JUDr. Martina Poláčková, správca
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K016485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROSPOL KYSUCE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 576 702
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3K /36/2013
Spisová značka súdneho spisu:
3K /36/2013/S1544
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

2. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
úpadcu AGROSPOL KYSUCE, s.r.o, so sídlom Svrčinovec 357, 023 12 Svrčinovec, IČO: 31 576 702, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka č. 848/L v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3K/36/2013, v súlade s vydaným záväzným pokynom
príslušných orgánov zo dňa 17.7.2014, ponúka v rámci 2 kola verejného ponukového konania na predaj
konkurznej podstaty úpadcu rozdelenú do troch samostatných súborov majetku:
1. Súbor č. 1 – výrobný závod mliekárne Svrčinovec, ktorý sa speňažuje ako predaj časti podniku, ktorý
predstavuje výrobnú halu s pozemkami a k nim prislúchajúce kancelárske a sociálne priestory vrátane
technologického zariadenia, ich príslušenstvo, zariadenie kancelárskych a sociálnych priestorov. Všetky
tieto hnuteľné a nehnuteľné veci tvoria funkčný celok, ktorý môže byť základom pre ďalšie vykonávanie
podnikateľskej činnosti v rovnakom, resp. obdobnom predmete podnikania budúceho vlastníka. Bližšia
špecifikácia prevádzaného majetku bude upresnená v informačnom memorande.

1. Súbor č. 2 – súbor hnuteľného majetku nesúvisiaceho s prevádzkovaním podniku, ktorý tvorí majetok
bližšie špecifikovaný v informačnom memorande.

1. Súbor č. 3 – pohľadávky, ktoré sú bližšie špecifikované v informačnom memorande.

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu jedného alebo viacerých, prípadne všetkých súborov majetku
spoločne v zalepenej obálke s označením „PONUKA-AGROSPOL Kysuce - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto tak, aby bola
doručená najneskôr do 20 dní do 15.00 od zverejnenia tohto oznámenia.
Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty v
informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o jednotlivých zložkách
súborov, ich súpisovej hodnote a informácie o náležitostiach a prílohách ponuky. O zaslanie informačného
memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej kancelárii správcu, e-mailom na adrese:
judr.miroslavhlad@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0915 786 414.

JUDr. Miroslav Hlad, správca
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K016486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.E.N., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 224 537
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/6/2013 S1398
Spisová značka súdneho spisu:
36R/6/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy: JUDr. Miroslav Michalička, správca, so sídlom kancelárie správcu
Vajslova 11, 917 01 Trnava, týmto v zmysle ustanovenia § 163 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje
zavedenie dozornej správy nad dlžníkom B.E.N., s.r.o., so sídlom Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé
Dvorníky, IČO: 36 224 537 (ďalej len ako „Dlžník“).

Dozorným správcom je JUDr. Miroslav Michalička, správca zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S1398, so sídlom kancelárie správcu Vajslova 11, 917 01
Trnava (ďalej len ako „Dozorný správca“).

Podľa ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu
o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Dozorná správa sa zavádza na obdobie po skončení
reštrukturalizácie až do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu; účinky dozornej správy a funkcia dozorného
správcu zaniká zverejnením oznamu o skončení dozornej správy dozorným správcom v Obchodnom vestníku v
prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka.

V zmysle záväznej časti veriteľmi schváleného a súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka:

1. Dozornej správe bude podliehať Dlžník B.E.N., s.r.o., so sídlom Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé
Dvorníky, IČO: 36 224 537.

2. Pravidlá pre výkon dozornej správy:

a/ Dlžník je povinný predkladať veriteľskému výboru a Dozornému správcovi vždy najneskôr do 25. dňa mesiaca
nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka účtovné výkazy (v štruktúre súvahy a výkazu ziskov
a strát) a zoznamy pohľadávok a záväzkov za príslušný kalendárny štvrťrok,
b/ Dlžník je povinný predkladať veriteľskému výboru a Dozornému správcovi vždy najneskôr do 31. dňa
kalendárneho roka nasledujúceho po uplynutí príslušného kalendárneho roka predbežnú účtovnú závierku za
príslušný kalendárny rok,
c/ Dlžník je povinný do 30 dní od predloženia žiadosti veriteľského výboru alebo Dozorného správcu predložiť
veriteľskému výboru a Dozornému správcovi akékoľvek účtovné doklady,
d/ V prípade, ak Dlžník nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa písmen a/ až d/ tohto odseku ani do 30 dní od
zverejnenia uznesenia veriteľského výboru obsahujúceho výzvu na dodatočné splnenie takej povinnosti
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zverejnenia uznesenia veriteľského výboru obsahujúceho výzvu na dodatočné splnenie takej povinnosti
v Obchodnom vestníku, má každý Veriteľ právo uplatniť si okamžitú splatnosť svojho Zostatku Pohľadávky alebo
jeho časti,
e/ Dlžník sa zaväzuje, že počas dozornej správy nepredloží spoločníkom ani valnému zhromaždeniu návrh na
schválenie rozdelenia zisku medzi spoločníkov Dlžníka,
f/ Dlžník je povinný poskytnúť Dozornému správcovi všetku súčinnosť potrebnú na riadne plnenie povinností
Dozorného správcu, ktorú možno od neho spravodlivo požadovať, najmä poskytnúť Dozornému správcovi všetky
potrebné informácie, vysvetlenia a doklady,
g/ Dlžník je oprávnený právne úkony špecifikované v odseku 3. vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Dozorného správcu,
h/ Dozorný správca je oprávnený zúčastniť sa rokovania orgánov Dlžníka, a to valného zhromaždenia alebo
spoločníkov, konateľov a manažmentu Dlžníka, pričom na ten účel je Dlžník povinný zaslať oznámenie o mieste,
čase a programe zasadnutia príslušného orgánu Dlžníka najmenej 5 dní pred jeho konaním,
i/ Dozorný správca je oprávnený poveriť zastupovaním pri výkone niektorých oprávnení a povinností pri výkone
funkcie Dozorného správcu tretiu osobu.

3. Rozsah právnych úkonov podliehajúcich písomnému súhlasu Dozorného správcu:

a/ zmena právnej formy Dlžníka,
b/ založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby Dlžníkom,
c/ nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osobe,
d/ prevod nehnuteľnosti nezaťaženej záložným právom alebo prenájom akejkoľvek nehnuteľnosti,
e/ prevod, prenájom, zapožičanie alebo kúpa iného majetku, ktorého reálna hodnota predstavuje sumu vyššiu ako
15.000 EUR, (netýka sa právnych úkonov v rámci bežnej výrobnej a obchodnej činnosti),
f/ zaťaženie majetku vecným bremenom, zriadením záložného práva, alebo inou ťarchou,
g/ uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
(napr. aj factoring,....)
h/ zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.

4. Postup pri schvaľovaní právnych úkonov Dlžníka uvedených v odseku 3.:

a/ Dlžník je pred vykonaním právneho úkonu špecifikovaného v odseku 3. povinný predložiť Dozornému správcovi
vo dvoch vyhotoveniach žiadosť o udelenie písomného súhlasu s právnym úkonom spolu so všetkými súvisiacimi
informáciami, vysvetleniami a dokladmi, ktoré sú potrebné pre rozhodovanie Dozorného správcu a veriteľského
výboru,
b/ V prípade, že žiadosť Dlžníka podľa predchádzajúceho bodu nie je úplná, je Dozorný správca povinný do 5
pracovných dní od jej predloženia požiadať Dlžníka (na vedomie aj predsedovi veriteľského výboru) o doplnenie
žiadosti aj s uvedením informácií, vysvetlení a dokladov potrebných pre riadne rozhodnutie Dozorného správcu,
pričom v období od požiadavky Dozorného správcu o doplnenie žiadosti až do doplnenia žiadosti Dlžníkom lehota
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pričom v období od požiadavky Dozorného správcu o doplnenie žiadosti až do doplnenia žiadosti Dlžníkom lehota
na rozhodnutie Dozorného správcu podľa písmena d/ tohto odseku neplynie; rovnaké právo má aj veriteľský výbor,
a to v lehote do 5 pracovných dní od predloženia žiadosti Dlžníka podľa predchádzajúceho bodu veriteľskému
výboru,
c/ V prípade, že je žiadosť Dlžníka podľa písmena a/ tohto odseku úplná, Dozorný správca je povinný bezodkladne
si vyžiadať stanovisko veriteľského výboru k takej žiadosti Dlžníka, pričom veriteľskému výboru súčasne predloží
jedno vyhotovenie takej žiadosti aj s prílohami,
d/ Dozorný správca rozhodne o žiadosti Dlžníka podľa písmena a/ tohto odseku vždy do 20 pracovných dní od jej
predloženia, pričom prihliadne na stanovisko veriteľského výboru, ak mu bude doručené,
e/ Ak dozorný správca rozhodne o neudelení súhlasu s vykonaním právneho úkonu, oznámi súčasne Dlžníkovi (na
vedomie predsedovi veriteľského výboru) dôvody svojho stanoviska, ktorými sú najmä hrozba podstatného zníženia
hodnoty majetku Dlžníka, podstatný negatívny vplyv na hospodárenie Dlžníka a podstatné ohrozenie plnenia tohto
Plánu v budúcnosti.

5. Dozorný správca je v rámci výkonu svojej činnosti:

a/ povinný vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou,
b/ povinný dohliadať na dodržiavanie tohto Plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť Dlžníka,
c/ povinný za každý kalendárny štvrťrok vyhodnocovať všetky jemu známe informácie o Dlžníkovi, o plnení tohto
Plánu a o iných pre plnenie tohto Plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné
plnenie tohto Plánu,
d/ povinný bezodkladne informovať Dlžníka a veriteľský výbor o skutočnosti, že nemožno odôvodnene predpokladať
splnenie tohto Plánu, ak na základe plnenia povinnosti podľa písmena c/ tohto odseku dôjde správca k takému
záveru,
e/ povinný bezodkladne preveriť každú ním obdržanú informáciu o podstatnej hrozbe neplnenia tohto Plánu
v budúcnosti,
f/ povinný vždy do 45 dní od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka poskytovať súdu a veriteľskému výboru
(na vedomie aj Dlžníkovi) správu o plnení tohto Plánu a vyhliadkach v súvislosti s jeho plnením v budúcnosti, ktorej
súčasťou môže byť aj informácia podľa písmena d/ tohto odseku,
g/ povinný rozhodnúť o neudelení súhlasu s vykonaním právneho úkonu Dlžníka, ak ho o to požiada vo svojom
odôvodnenom stanovisku veriteľský výbor v zmysle písmena d/ odseku 4.,
h/ Dozorný správca je povinný zúčastniť sa rokovania orgánov Dlžníka, ak ho o to požiada veriteľský výbor.

6. Výkon funkcie veriteľského výboru počas dozornej správy:

Počas dozornej správy bude naďalej vykonávať činnosť veriteľský výbor v rovnakom zložení ako veriteľský výbor
zvolený počas Reštrukturalizácie. V prípade, ak členovi veriteľského výboru zanikne táto funkcia (z dôvodu úplného
uspokojenia jeho Pohľadávky podľa tohto Plánu, z dôvodu zániku Veriteľa, z dôvodu odstúpenia z funkcie člena
veriteľského výboru adresovaného predsedovi veriteľského výboru alebo Dozornému správcovi, z dôvodu prevodu
alebo prechodu všetkých Pohľadávok Veriteľa), veriteľský výbor bude dvojčlenný. Ak zanikne funkcia dvom členom
veriteľského výboru, práva a povinnosti veriteľského výboru vykonáva v plnom rozsahu zostávajúci člen veriteľského
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veriteľského výboru, práva a povinnosti veriteľského výboru vykonáva v plnom rozsahu zostávajúci člen veriteľského
výboru. Ak zanikne funkcia člena veriteľského výboru, ktorý zároveň vykonáva funkciu predsedu veriteľského
výboru, stáva sa predsedom veriteľského výboru člen veriteľského výboru s vyššou zistenou sumou zistených
Pohľadávok. Ak zanikne funkcia všetkým členom veriteľského výboru, ustanovenia tohto článku Plánu týkajúce sa
veriteľského výboru strácajú účinnosť.
Každú zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru je Dozorný správca bezodkladne po jej doručení povinný
zverejniť v Obchodnom vestníku.
Na činnosť, postavenie a pôsobnosť veriteľského výboru, ktoré nie sú osobitne upravené v záväznej časti Plánu, sa
primerane použijú ustanovenia ZKR upravujúce činnosť, postavenie a pôsobnosť veriteľského výboru v
reštrukturalizácii.

7. Odmena dozorného správcu:

Dozorný správca má počas dozornej správy nárok na odmenu vo výške 2.450,- EUR (dvetisíc štyristopäťdesiat eur)
+ DPH v zákonnej výške za každý začatý kalendárny štvrťrok výkonu funkcie Dozorného správcu, ktorú je povinný
zaplatiť Dlžník, a to na základe faktúry vystavenej Dozorným správcom vždy po začatí príslušného kalendárneho
štvrťroka, ktorej lehota splatnosti nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa jej doručenia Dlžníkovi. V odmene
Dozorného správcu podľa predchádzajúcej vety sú zahrnuté všetky náklady Dozorného správcu vzniknuté
v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

8. Na právne vzťahy týkajúce sa dozornej správy, ktoré nie sú upravené v predchádzajúcich ustanoveniach sa
použijú ustanovenia §§ 162 až 165 ZKR.

POUČENIE:

Ak dlžník ako osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez písomného súhlasu dozorného
správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený
konkurz.

V Trnave, dňa 20.8.2014

JUDr. Miroslav Michalička, správca
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K016487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Áron Szó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurice 169, 980 33 Šurice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 958 283
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K 4/2014 S1577
Spisová značka súdneho spisu:
2K 4/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 14.02.2013, sp. zn. 2K 4/2013, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 37/2013 dňa 21.2.2013 bol na dlžníka Áron Szó, nar. 28.10.1976, bytom 980 33 Šurice 169, IČO:
37 958 283 vyhlásený konkurz a otvorený malý konkurz. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bola ustanovená
spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. , Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
V zákonom stanovených lehotách správca zverejnil v Obchodnom vestníku oznam, kedy a kde možno nahliadnuť
do správcovského spisu (zverejnené v OV č. 41/2013 dňa 27.02.2013), súpis všeobecnej podstaty (zverejnené
v OV č.79/2013 dňa 24.4.2013) a oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov (zverejnené v OV č.71/2013 dňa
12.4.2013), ako i oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č.128/2014 dňa 07.07.2014).
Správca na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom, a ďalších dokladov získaných pri
zisťovaní a zabezpečovaní majetku podliehajúceho konkurzu (§73 ods.2 ZKR), vyjadrení úpadcu (§73 ods.1)
a poskytnutí súčinnosti úpadcu a tretích osôb ( §74 ZKR), vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty. Do
všeobecnej podstaty bol zahrnutý majetok bez poznámky v súpisovej hodnote 6.593,15 €, ktorý patril do výlučného
vlastníctva úpadcu.
V konkurznej veci úpadcu neboli vytvorené žiadne súpisy oddelených podstát.
V zákonom stanovenej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu bolo do kancelárie správcu doručené prihlášky sedem
nezabezpečených veriteľov. Po základnej prihlasovacej lehote bola do kancelárie správcu doručená jedna prihláška
pohľadávky nezabezpečeného veriteľa.
Správca vykonal prieskum pohľadávok v zmysle §32 ods. 1 ZKR tak, že každú prihlásenú pohľadávku porovnal
s dostupnou dokumentáciou úpadcu, zoznamom záväzkov, prihliadal na vyjadrenia úpadcu a iných osôb a vykonal
vlastné šetrenia. Zistené prihlásené pohľadávky zapísal do zoznamu pohľadávok. Prihlásené a zistené pohľadávky
predstavujú celkovú hodnotu 50 894,98 €.
Prvú schôdzu veriteľov zvolal správca na 24.05.2013, opis zápisnice z konania prvej schôdze veriteľov spolu
s prezenčnou listinou doručil správca v zákonom stanovenej lehote dňa 24.05.2013 súdu. V zákonom stanovenej
lehote sa konalo prvé zasadnutie zástupcu veriteľov.
V súpise majetku zverejnenom dňa v OV č. 79/2013 zo dňa 24.04.2013 boli uvedené:
STAVBY
Č.

LV

Kat.
územie

1

620

Čamovce

2

620

Čamovce

3

620

Čamovce

4

620

Čamovce

Obec
Okres
Štát
Čamovce
Lučenec
SR
Čamovce
Lučenec
SR
Čamovce
Lučenec
SR
Čamovce
Lučenec
SR

Popis

Súp.
číslo

Parc.
číslo

Podiel

Súpisová
hodnota

poľný
mlat

193

2384/2

1/1

25,- €

granulačka

194

2384/3

1/1

25,- €

seník

196

2384/5

1/1

25.- €

mostová
váha

bez

2414/1

1/1

25,- €
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5

750

Šurice

6

80

Jestice

7

80

Jestice

8

80

Jestice

9

80

Jestice

10

80

Jestice

11

80

Jestice
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Šurice
Lučenec
SR
Jestice
R. Sobota
SR
Jestice
R. Sobota
SR
Jestice
R. Sobota
SR
Jestice
R. Sobota
SR
Jestice
R. Sobota
SR
Jestice
R. Sobota
SR
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kravín

270

502

1/1

50,- €

sušiareň

82

125

1/1

20,- €

ošípáreň

83

128

1/1

20,- €

ošípáreň

84

129

1/1

20,- €

ovčín

85

131

1/1

20,- €

váha

86

132

1/1

20,- €

výkrmňa
ošípaných

91

225/2

1/1

20,- €

POZEMKY
12

LV

Kat. územie

13

655

Šurice

14

655

Šurice

15

815

Šurice

16

815

Šurice

17

815

Šurice

Obec
Okres
Štát
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR

Parc.
číslo

Druh

Výmera
v m2

Podiel

Súpisová
hodnota

E KN
1145/1

orná pôda

1771

140/960

26,- €

E KN
1145/2

orná pôda

180655

140/960

2 634,- €

C KN
213/2

záhrady

584

140/960

85,- €

C KN
217

záhrady

803

140/960

117,- €

C KN
218

zast. plochy a nádvoria

652

140/960

95,- €

PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Č.

Pohľadávka

18

pohľadávka z účtu

Súpisová hodnota
25,24 €

Čislo účtu

Banka

9063120/5200

OTP Banka
Slovensko, a. s.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Č.
19

Popis
preddavok zložený úpadcom

Súpisová hodnota
663,88 €

Nehnuteľnosti - stavby, pod por. č. 1-11 boli z konkurznej podstaty vylúčené na základe súhlasu zástupcu veriteľov
zo dňa 10.06.2013, pretože fakticky nejestvujú (existujú len právne na základe zápisu v KN). V konkurznej podstate
teda zostali z nehnuteľností len pozemky, ktoré boli v podielovom spoluvlastníctve úpadcu a tretích osôb. Na
základe ust. § 93 ods. 1 ZKR, po súhlase zástupcu veriteľov, tieto pozemky boli ponúknuté oprávneným zo
zákonného predkupného práva. O ich kúpu prejavil záujem jeden spoluvlastník, avšak svoje podiely medzičasom
previedol (prestal byť spoluvlastníkom) a následne boli u nehnuteľností patriacich do konkurznej podstaty
i pozastavené zápisy v obvode projektu pozemkových úprav podľa § 14 ods. 2 zák. č. 330/1991 Zb. k dátumu
15.11.2013 podľa rozhodnutia L-2005/00126. V dôsledku toho správca musel vyčkať so speňažovaním
nehnuteľností. Po vykonaných pozemkových úpravách, na základe nového právneho stavu v KN (podľa nových LV
zo dňa 17.04.2014) správca zostavil aktualizovaný súpis majetku nehnuteľností, ktorý bol zverejnený v OV č.
79/2014 zo dňa 25.04.2014 takto:
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LV

Kat. územie

12

655

Šurice

13

655

Šurice

14

815

Šurice

15

815

Šurice

16

1053

Šurice

17

1053

Šurice

17a

1350

Šurice

Obec
Okres
Štát
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
Šurice
Lučenec
SR
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Parc.
číslo

Druh

Výmera
v m2

Podiel

Súpisová
hodnota

E KN
1145/1

orná pôda

1771

140/960

26,- €

E KN
1145/2

orná pôda

14024

140/960

204,- €

C KN
217

záhrady

803

140/960

117,- €

C KN
218

zast. plochy a nádvoria

652

140/960

95,- €

C KN
2155

trvalé trávne porasty

950

1/1

95,- €

C KN
2287

trvalé trávne porasty

22388

1/1

2 239,- €

C KN
2286

záhrady

874

1/1

874,- €

a následne na základe súhlasu zástupcu veriteľov tento speňažil na dražbe organizovanej správcom dňa
24.06.2014.
Výťažok z dražby nehnuteľností predstavoval 100 % zo súpisovej hodnoty majetku, t. j. 3 650,- €.
Tiež boli zverejňované doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku, ktoré predstavovali
zrážky zo mzdy úpadcu od apríla 2013 do júna 2014 a preplatok na dani z príjmov za r. 2012. Zrážky zo mzdy
úpadcu boli za uvedené obdobie predstavovali spolu 1 751,45 € a preplatok na dani z príjmov za r.2012 sumu
502,45 €.
V obchodnom vestníku č. 128/2014 zo dňa 07.07.2014 správca zverejnil oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote do 30 dní
od zverejnenia oznamu, správcovi nebola doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate a preto
správca v súlade s § 96 ZKR pripravil rozvrh výťažku nezabezpečených veriteľov. Ku dňu zostavenia rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, správca neeviduje žiadne spory vyvolané konkurzným konaním a súvisiace s konkurzom,
v dôsledku ktorých môže byť dotknutá konkurzná podstata. Peňažné prostriedky, ktoré tvoria všeobecnú podstatu
boli uložené na účte správy podstaty úpadcu v banke č. ú. SK25 1100 0000 0029 2489 0233.
Peňažné prostriedky na účte správy podstaty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preddavok zložený úpadcom..........................................................
663,88 €
Výťažok zo speňaženia nehnuteľností na dražbe........................... 3 650,00 €
Peňažná pohľadávka z účtu úpadcu v OTP Banka Slovensko, a.s.
25,24 €
Zrážky zo mzdy úpadcu v celkovej výške ....................................
1 751,45 €
Preplatok na dani z príjmov za r. 2012...........................................
502,45 €
Kreditné úroky na účte úpadcu ......................................................
0,12 €

Výťažok celkom:

6.593,15 €

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

Odmena správcu do prvej schôdze veriteľov...................................
Odmena správcu zo speňaženia........................................................
Výdavky správcu (popl.za zrušenie a vedenie účtov)
...........
Výdavky správcu - poštovné
..........................................................
Výdavky správcu – cestovné ..........................................................

663,88 €
739,31 €
113,00 €
138,55 €
99,19 €

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

71

Obchodný vestník 164/2014

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Výdavky správcu – cestovné ..........................................................
Kolkové známky a popl. za vydanie výpisu správcu z OR..............
Výdavky správcu – (tel. a kancel. potreby, ost.rež.nákl.) ...............
Poplatky za poskytnutie súčinnosti bankám ....................................
Náklady na inzerciu dražby nehnuteľností.......................................
Odmena notára za registráciu v NCR a osvedčenie o dražbe...........
Poplatky za zrušenie účtu úpadcu vedeného v OTP Banka, a.s. .....
Súdny poplatok za konkurzné konanie (0,2% z výťažku) ...............
Výdavky správcu v súvislosti so zrušením konkurzu
...........
Odborný posudok na stanovenie trh. hodnoty nehnuteľností..........

Pohľadávky proti podstate v celkovej sume:

99,19 €
7,51 €
50,90 €
297,55 €
25,00 €
155,14 €
7,24 €
13,00 €
100,00 €
100,00 €

2 510,27 €

Základ pre konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Príjem zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.......... 6.593,15 €
Náklady proti podstate ................................................................................. 2 510,27 €
Výťažok určený na rozdelenie veriteľom ..................................................... 4 082,88 €
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:
1. ČSOB Leasing, a. s.
Panónska cesta 11, Bratislava,

4 333,08 €

8,51 %

347,61 €

IČO: 35 704 713
2. Kliniec Vladimír, JUDr.
Hollého1/417, Prievidza

66,50 €

0,13 %

5,33 €

IČO: 35 993 863
3. OTP Banka Slovensko, a. s.
Štúrova 5, Bratislava

6 111,84 €

12,01 %

490,30 €

65,48 %

2 673,59 €

1 714,43 €

3,37 %

137,53 €

120,- €

0,24 %

9,63 €

IČO: 31 318 916
4. Pôdohospodárska platobná
agentúra, Dobrovičova12, Bratislava

33 327,54 €

IČO: 30 794 323
5. Sociálna poisťovňa so sídlom
v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10,
Bratislava, IČO: 30 807 484
6. Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, Bratislava, IČO: 30 796 482
7. Všeobecná úverová banka, a. s.
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5 221,59 €

10,26 %

Deň vydania: 26.08.2014

418,88 €

IČO: 31 320 155
Výťažok pripadajúci na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate bude rozdelený nezabezpečeným
veriteľom pomerne podľa výšky ich prihlásených a zistených pohľadávok v konkurze.
Výťažok pripadajúci na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate bude rozdelený nezabezpečeným
veriteľom pomerne podľa výšky ich prihlásených a zistených pohľadávok v konkurze.
V súlade s §101 ods. 1 ZKR v platnom znení zverejňujeme návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia pre
nezabezpečených veriteľov a určujeme zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu lehotu 15 kalendárnych dní
na jeho schválenie, ktorá začne plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
v obchodnom vestníku. Každý veriteľ môže v uvedenej lehote požiadať zástupcu veriteľov, ako príslušný orgán, aby
proti návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty uplatnil odôvodnenú námietku. Do
návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia možno nahliadať v pracovných dňoch v kancelárii správcu na
adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, pričom presný termín je potrebné vopred dohodnúť na
telefónnom čísle +421 917 275 198, resp. na e-mailovej adrese drugdova.md@gmail.com.
V prípade, ak zástupca veriteľov schváli konečný rozvrh výťažku, správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávok
veriteľov podľa schváleného rozvrhu. Správca zároveň žiada veriteľov, ktorí doteraz neoznámili číslo účtu
a variabilný symbol, pod ktorým im má byť poukázaná suma z rozvrhu, nech tak urobia obratom na adresu správcu.
V Rimavskej Sobote, 18.8.2014

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K016488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Hrušovský - AUTOSERVIS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Stankovce 322, 913 11 Trenčianske Stankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 448 674
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2014 S 1369
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze
Podľa ustanovenia § 146 ods. 1,2 ZKR správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu dlžníka Jakub Hrušovský –
AUTOSERVIS, Malé Stankovce 322, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 43 448 674,
ktorá sa bude konať dňa 12.09.2014 so začiatkom o 13:00 hod. v sídle správcu na adrese Piaristická 44, 911 01
Trenčín. Prezentácia účastníkov reštrukturalizačného plánu sa začne o 12:30 hod.
Program (priebeh) schvaľovacej schôdze:
1. Rozprava
2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
3. Záver
Správca oznamuje, že na zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 22.08.2014, veriteľský výbor schválil
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predložený dlžníkom (predkladateľom plánu), a že veriteľský výbor
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záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predložený dlžníkom (predkladateľom plánu), a že veriteľský výbor
odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Účastník plánu sa
môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu, pravosť podpisu
účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na adrese:
Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch v úradných hodinách od 08,00 hod. do
12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
V Trenčíne 22.08.2014
Ing. Katarína Roderová, správca

K016489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM-OC, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 437 921
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2012 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2012
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SSIM-OC, a.s. v konkurze týmto preraďuje
majetok zaradený do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnený v Obchdonom vestníku č. 91/2013 dňa 14.05.2013
pod K008434 do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.:
1. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2011/07/13, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
2. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2011/08/13, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
3. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2011/09/13, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
4. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2011/10/12, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
5. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2011/11/11, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
6. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2012/01/28, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
7. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2012/01/29, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
8. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2012/02/04, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
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9. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2012/03/04, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
10. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2012/11/01, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
11. peňažná pohľadávka vo výške 522,00,- Eur: dlžník: CREATIVE PH STYLE, s.r.o., IČO: 44 447 558, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2012/12/24, súpisová hodnota: 522,00,- Eur;
12. peňažná pohľadávka vo výške 85,99,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/02/22, súpisová hodnota: 85,99,- Eur;
13. peňažná pohľadávka vo výške 139,31,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/05/16, súpisová hodnota: 139,31,- Eur;
14. peňažná pohľadávka vo výške 352,94,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/05/17, súpisová hodnota: 352,94,- Eur;
15. peňažná pohľadávka vo výške 583,45,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/06/02, súpisová hodnota: 583,45,- Eur;
16. peňažná pohľadávka vo výške 583,45,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2012/07/01, súpisová hodnota: 583,45,- Eur;
17. peňažná pohľadávka vo výške 501,20,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2012/12/57, súpisová hodnota: 501,20,- Eur;
18. peňažná pohľadávka vo výške 501,20,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2013/01/06, súpisová hodnota: 501,20,- Eur;
19. peňažná pohľadávka vo výške 501,20,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2013/02/05, súpisová hodnota: 501,20,- Eur;
20. peňažná pohľadávka vo výške 295,00,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2012/11/12, súpisová hodnota: 295,00,- Eur;
21. peňažná pohľadávka vo výške 89,92,- Eur: dlžník: GAST SK, s.r.o., IČO: 36 793 931, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2012/12/12, súpisová hodnota: 89,92,- Eur;
22. peňažná pohľadávka vo výške 77,71,- Eur: dlžník: Anna Náglová - NATHALIE, IČO: 17926262, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2010/12/19, súpisová hodnota: 77,71,- Eur;
23. peňažná pohľadávka vo výške 78,36,- Eur: dlžník: Anna Náglová - NATHALIE, IČO: 17926262, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2011/02/29, súpisová hodnota: 78,36,- Eur;
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24. peňažná pohľadávka vo výške 1.018,61,- Eur: dlžník: Anna Náglová - NATHALIE, IČO: 17926262, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2011/06/25, súpisová hodnota: 1.018,61,- Eur;
25. peňažná pohľadávka vo výške 527,30,- Eur: dlžník: Anna Náglová - NATHALIE, IČO: 17926262, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2011/08/22, súpisová hodnota: 527,30,- Eur;
26. peňažná pohľadávka vo výške 527,30,- Eur: dlžník: Anna Náglová - NATHALIE, IČO: 17926262, právny
dôvod vzniku: faktúra č. 2011/10/18, súpisová hodnota: 527,30,- Eur;
27. peňažná pohľadávka vo výške 73,50,- Eur: dlžník: Martin Meliško, právny dôvod vzniku: faktúra č.
2012/05/21, súpisová hodnota: 73,50,- Eur;
28. peňažná pohľadávka vo výške 73,50,- Eur: dlžník: Martin Meliško, právny dôvod vzniku: faktúra č.
2012/06/16, súpisová hodnota: 73,50,- Eur;
29. peňažná pohľadávka vo výške 73,50,- Eur: dlžník: Martin Meliško, právny dôvod vzniku: faktúra č.
2012/07/16, súpisová hodnota: 73,50,- Eur;
30. peňažná pohľadávka vo výške 73,50,- Eur: dlžník: Martin Meliško, právny dôvod vzniku: faktúra č.
2012/08/07, súpisová hodnota: 73,50,- Eur;
31. peňažná pohľadávka vo výške 3.329,28,- Eur: dlžník: SBO s.r.o., IČO: 44 889 879, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2012/09/01, súpisová hodnota: 3.329,28,- Eur;
32. peňažná pohľadávka vo výške 405,30,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/06/24, súpisová hodnota: 405,30,- Eur;
33. peňažná pohľadávka vo výške 405,30,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/07/21, súpisová hodnota: 405,30,- Eur;
34. peňažná pohľadávka vo výške 405,30,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/08/21, súpisová hodnota: 405,30,- Eur;
35. peňažná pohľadávka vo výške 405,30,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/09/20, súpisová hodnota: 405,30,- Eur;
36. peňažná pohľadávka vo výške 405,30,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/10/19, súpisová hodnota: 405,30,- Eur;
37. peňažná pohľadávka vo výške 405,30,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod vzniku:
faktúra č. 2011/11/17, súpisová hodnota: 405,30,- Eur;
38. peňažná pohľadávka vo výške 3.088,88,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod
vzniku: faktúra č. 2012/01/30, súpisová hodnota: 3.088,88,- Eur;
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39. peňažná pohľadávka vo výške 3.088,88,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod
vzniku: faktúra č. 2012/01/31, súpisová hodnota: 3.088,88,- Eur;
40. peňažná pohľadávka vo výške 3.088,88,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod
vzniku: faktúra č. 2012/02/01, súpisová hodnota: 3.088,88,- Eur;
41. peňažná pohľadávka vo výške 3.088,88,- Eur: dlžník: MAI & TO s.r.o., IČO: 44 877 927, právny dôvod
vzniku: faktúra č. 2012/03/01, súpisová hodnota: 3.088,88,- Eur;
42. pohľadávka z účtu vo výške 1.236,63,- Eur, účet č. 2926871271/1100 vedený v Tatra banka, akciová
spoločnosť, súpisová hodnota: 1.236,63,- Eur;
43. pohľadávka z účtu vo výške 1.897,63,- Eur, účet č. 2920879993/1100 vedený v Tatra banka, akciová
spoločnosť, súpisová hodnota: 1.897,63,- Eur;
44. pohľadávka z účtu vo výške 30.000,- Eur, účet č. 2920879993/1100 vedený v Tatra banka, akciová
spoločnosť, súpisová hodnota: 30.000,- Eur.
I & R KONKURZY A REŤRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K016490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM-OC, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 437 921
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2012 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2012
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh podania:

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SSIM-OC, a.s. v konkurze týmto dopĺňa súpis
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.:
45. peňažná pohľadávka vo výške 74.135,47 EUR, dlžník: Ivan Matejčík, predseda predstavenstva úpadcu, bytom
Prielohy 1013/8A, 010 07 Žilina, právny dôvod vzniku: bezdôvodné obohatenie - neodovzdanie pokladne úpadcu
správcovi
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K016491
Spisová značka: 3K/32/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: CASCAYA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Dunajská 27,
811 08 Bratislava, IČO: 35 803 576, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVAK SERVIS A
LOGISTIC s.r.o., so sídlom Kopčianska 65, 851 01 Bratislava, IČO: 35 961 848
rozhodol
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.

II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243
Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1)
alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016492
Spisová značka: 3K/32/2014
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 3K/32/2014
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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 3K/32/2014

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: CASCAYA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Dunajská 27, 811 08 Bratislava, IČO: 35 803 576

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVAK SERVIS A LOGISTIC s.r.o., so sídlom Kopčianska 65, 851 01
Bratislava, IČO: 35 961 848
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 10.10.2014 o 9:00 hod.
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: SLOVAK SERVIS A LOGISTIC s.r.o., so sídlom Kopčianska 65, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 961 848
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
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stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016493
Spisová značka: 3K/32/2014
Spisová značka: 3K/32/2014

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
35 803 576

navrhovateľa - veriteľa: CASCAYA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Dunajská 27, 811 08 Bratislava, IČO:

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVAK SERVIS A LOGISTIC s.r.o., so sídlom Kopčianska 65, 851 01
Bratislava, IČO: 35 961 848

súd nariadil pojednávanie
na deň
10.10.2014
-------------------------------------------------------------

o 9:00

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje navrhovateľa - veriteľa: CASCAYA SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom
Dunajská 27, 811 08 Bratislava, IČO: 35 803 576

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 26.08.2014

Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016494
Spisová značka: 4K/39/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: T&T BUSINESS GROUP,
s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hálova 19, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 822 708
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).

IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K016495
Spisová značka: 4K/39/2014
Spisová značka: 4K/39/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.08.2014

Spisová značka: 4K/39/2014

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
Bratislava 5

navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: T&T BUSINESS GROUP, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hálova 19, 851 01
Bratislava 5, IČO: 35 822 708

súd nariadil pojednávanie
na deň 24.10.2014 o 9:00 hod.
-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5

Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K016496
Spisová značka: 4K/39/2014
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/39/2014

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Bratislava 5, IČO: 35 822 708

Vo veci
Obchodný vestník 164/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 26.08.2014
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: T&T BUSINESS GROUP, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hálova 19, 851 01
Bratislava 5, IČO: 35 822 708

nariaďuje sa pojednávanie

na deň
24.10.2014 o 9:00
hod.
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 62

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: T&T BUSINESS GROUP, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hálova 19, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 822 708
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ZKR)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje,
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požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K016497
Spisová značka: 8K/29/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: NESCO SK, s. r. o., so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924
27 Galanta, IČO: 44 873 760, právne zastúpený: Advokátska kancelária TIMAR & partners, s. r. o., so sídlom Štúrova
42, 927 01 Šaľa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: S.E. INVESTMENT s. r. o., so sídlom
Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 44 743 564
rozhodol
Súd vracia zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku:
Advokátska kancelária TIMAR & partners, s. r. o., so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 102/2014 vo výške 1.659,70 Eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 20.8.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016498
Spisová značka: 4K/42/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Ponce, a.s., so sídlom Krajná 7/C, 821 04 Bratislava,
IČO: 36 427 462, právne zast. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO:
36 862 746, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ponce, a.s., so sídlom Krajná 7/C, 821 04
Bratislava, IČO: 36 427 462
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ponce, a.s., so sídlom Krajná 7/C, 821 04 Bratislava, IČO: 36 427 462.
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,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Edita Sahánková, sudca
K016499
Spisová značka: 3K/13/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: EUROINVEST, s.r.o., so sídlom Partizánska 115/869,
911 01 Trenčín, IČO: 36295353, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hallstav, s.r.o., so sídlom
Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35789786
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Hallstav, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35789786.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom: Mlynské
nivy 45, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1673.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie Vydáva
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premlčacej
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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
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7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
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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sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 19.8.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016500
Spisová značka: 2K/37/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
SHOPOFOTO s.r.o., so
sídlom Galvániho 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 905 964, právne zast.: PATENT IURIST s.r.o., so sídlom
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, IČO: 36 724 467, správcom ktorého je JUDr. Viola Dudáková, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, o návrhu obchodnej spoločnosti SKODA & SKODA s.r.o., so sídlom
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 817 872, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: SKODA & SKODA s.r.o., so sídlom Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 817 872, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 15 143,29 €.
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
(§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho 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 19.8.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K016501
Spisová značka: 2K/3/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BANK PRO SOFT, s.r.o., so
sídlom Tomášikova 30, 821 02 Bratislava, IČO: 35 817 747, správcom ktorého je JUDr. Alojz Rakovský, so sídlom
kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1181
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Alojza Rakovského, so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava, značka správcu: S
1181, z funkcie správcu úpadcu: BANK PRO SOFT, s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 02 Bratislava, IČO: 35 817
747.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: BANK PRO SOFT, s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821
02 Bratislava, IČO: 35 817 747, spoločnosť AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09
Bratislava, značka správcu: S 1611.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.8.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K016502
Spisová značka: 1K/4/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka NOR - WAY Consulting s.r.o.,
so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 774 049, správcom ktorého je JUDr. Jana Jandová, so
sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu NOR - WAY Consulting s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, 965 63
Žiar nad Hronom, IČO: 36 774 049 za m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016503
Spisová značka: 1K/4/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NOR - WAY Consulting
s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 774 049, správcom ktorého je JUDr. Jana
Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Jane Jandovej, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016504
Spisová značka: 1K/14/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pavol Kokles, nar.
14.04.1953, bytom Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom Nám. SNP
17, 974 01 Banská Bystrica o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi HMG Recovery, k.s., so sídlom Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 333 908
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 796,66 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016505
Spisová značka: 2K/27/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka GML casting, s.r.o., so sídlom 985 22 Cinobaňa,
Cinobaňa 34, IČO: 36 633 194, zast. Rödl & Partner Advokáti, s. r. o., so sídlom 811 08 Bratislava, Lazaretská 8,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9938/S o návrhu
predbežnéhoVydáva
správcu
na priznanie
odmeny
, takto republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka GML casting, s.r.o., so sídlom 985 22 Cinobaňa,
Cinobaňa 34, IČO: 36 633 194, zast. Rödl & Partner Advokáti, s. r. o., so sídlom 811 08 Bratislava, Lazaretská 8,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 9938/S o návrhu
predbežného správcu na priznanie odmeny , takto
rozhodol
P r i z n á v a Mgr. Robertovi Antalovi, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica
paušálnu odmenu v sume 796,66 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 531,55 Eur vzniknutých pri výkone
predbežnej správy.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 1328,21 Eur správcovi na č.ú. 602173523/7500 z preddavku evidovaného pod položkou denníka D 19
40 2014, pod účt. dokladom 46. IV. 2014, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
331,49 Eur.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku v sume 331,49 Eur,
evidovanú pod položkou denníka D 19 40 2014, účt. doklad 46. IV. 2014 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
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 (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
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 (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a
podpis.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016506
Spisová značka: 3K/3/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Aleš Bílek, nar. 07.04.1966, bytom Poľná
1288/8, 976 52 Čierny Balog o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Ing. Aleš Bílek, nar. 07.04.1966, bytom Poľná 1288/8, 976 52
Čierny Balog.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016507
Spisová značka: 1K/45/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Bibby Factoring Slovakia s.r.o., Prievozská 4D,
821 09 Bratislava, IČO: 36 700 495 zast. Aequitas s.r.o., so sídlom Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 628
841 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka - BUČINA ZVOLEN a.s., Lučenecká cesta 2266/6, 960
96 Zvolen, IČO: 36 029 815, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi BUČINA ZVOLEN a.s., Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen,
IČO: 36 029 815.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016508
Spisová značka: 1K/5/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián Hronec, nar.
06.07.1956, bytom Lúčna 48, 974 01 Nemce, správcom ktorého je Konkurzy a reštrukturalizácie v.o.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 869 678 o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Konkurzy a reštrukturalizácie v.o.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 869 678 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume
663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016509
Spisová značka: 1K/5/2014

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián Hronec, nar.
06.07.1956, bytom Lúčna 48, 974 01 Nemce, správcom ktorého je Konkurzy a reštrukturalizácie v.o.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 869 678, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Konkurzy a reštrukturalizácie v.o.s., so sídlom kancelárie Námestie
SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 869 678.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Mgr. Slavomíra Jančiara, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E,
960 01 Zvolen.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016510
Spisová značka: 1K/49/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Beata Bartoňová, nar.
26.11.1970, bytom Hutníkov 305/17, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom ktorého je JUDr. Zdenka Tökölyová
Majerová, so Vydáva
sídlomMinisterstvo
kanceláriespravodlivosti
Sládkovičova
112, 974
05 Banská
Bystrica
o návrhu
veriteľa
PRO CIVITAS
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.nového
o Obchodnom
vestníku
s.r.o., so sídlom Astrová
2/A,
821
01
Bratislava,
IČO:
45
869
464
na
vstup
do
konkurzného
konania
namiesto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Beata Bartoňová, nar.
26.11.1970, bytom Hutníkov 305/17, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom ktorého je JUDr. Zdenka Tökölyová
Majerová, so sídlom kancelárie Sládkovičova 112, 974 05 Banská Bystrica o návrhu nového veriteľa PRO CIVITAS
s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 869 464 na vstup do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa Poštová banka, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 pri
pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3 vo výške 12.581,96 Eur, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 869
464 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Poštová banka, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811
02 Bratislava, IČO: 31 340 890, pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 3 vo výške
12.581,96 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) 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 Banská Bystrica dňa 20.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016511
Spisová značka: 1K/36/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Oravec MEDIA
EXPRES, Ďurkovce 61, 991 27 Ďurkovce, IČO: 43 340 318, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, o žiadosti správcu, takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas na speňaženie majetku úpadcu - Televízor SAMSUNG
súpisová hodnota 80 Eur, Domáce kino LG súpisová hodnota 50 Eur a Notebook ACER súpisová hodnota 80 Eur
formou ponukového konania uverejneného v Obchodnom vestníku za nasledovných podmienok: v 1. kole za
najvyššiu ponuku minimálne však za 100% súpisovej hodnoty, v 2. a 3. kole za najvyššiu ponuku. Ďalšie podmienky
ponukového konania určí správca konkurznej podstaty.
Súd u d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas na speňaženie majetku úpadcu - súbor Pohľadávok:
pohľadávka úpadcu voči Zsolt Bášti, Bátorová 44, 991 26 Bátorová vo výške 955,82 Eur a pohľadávka úpadcu voči
Jozef Mikuláš, malá Okružná 957/16, 958 01 Partizánske vo výške 199,16 Eur formou ponukového konania
uverejneného v Obchodnom vestníku za nasledovných podmienok: v 1. kole za najvyššiu ponuku minimálne však za
100% súpisovej hodnoty, v 2. a 3. kole za najvyššiu ponuku. Ďalšie podmienky ponukového konania určí správca
konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016512
Spisová značka: 1K/11/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marta Ličková, nar.
03.11.1954, bytom
2436/2,
984 republiky
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je oLicitor
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k.s., so sídlom
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Z. z.
Obchodnom
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kancelárie Námestie SNP
17,
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IČO:
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486
o
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veriteľa
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konsolidačná,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marta Ličková, nar.
03.11.1954, bytom Kolomana Banšella 2436/2, 984 01 Lučenec, správcom ktorého je Licitor recovery k.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486 o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky v
konkurznom konaní z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874 vo výške 1.082,80 Eur vedenú pod poradovým číslom 105 - 108 v konečnom zozname pohľadávok
a z veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 2.540,07 Eur
prihlásená po základnej prihlasovacej lehote, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850
05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 1.082,80 Eur vedenú pod poradovým číslom 105 - 108 v konečnom
zozname pohľadávok a z veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
vo výške 2.540,07 Eur prihlásená po základnej prihlasovacej lehote na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) 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 Banská Bystrica dňa 20.08.2014
JUDr. Richard Bejda, samosudca
K016513
Spisová značka: 30K/30/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Gaduš, nar. 26.03.1977,
Bukureštská 21, 040 13 Košice o priznaní paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca,
paušálnu odmenu vo výške 597,49 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť časť paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 456,42 eura správcovi podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca,
z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 22.10.2013 položka denníka D18 - 146/2013, do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.8.2014
JUDr. Matúš Králik, vyšší súdny úradník
K016514
Spisová značka: 30K/27/2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DKB-stav, s.r.o., Kovaľská 210/15, 040 15
Košice, IČO: 36 322 873 začatého na návrh navrhovateľa: DKB-KS, s.r.o., Štefana Moyzesa 2131/22, 071 01
Michalovce o priznaní paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie Košická 56, 048 01
Rožňava, paušálnu odmenu vo výške 6.638,78 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť časť paušálnej odmeny do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 907,17 eura správcovi podstaty: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie Košická 56, 048 01 Rožňava,
z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 26.09.2013 položka denníka D18 - 133/2013, do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 19.8.2014
JUDr. Matúš Králik, vyšší súdny úradník
K016515
Spisová značka: 31K/64/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WELGRUP, s.r.o., so sídlom ul. Gorkého
5/1520, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 36 746 100 o návrhu správcu: Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie,
Námestie osloboditeľov 3, Košice 040 01, zn. správcu: S 1284 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto:
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie, Námestie osloboditeľov 3, Košice 040 01, zn.
správcu: S 1284, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.8.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K016516
Spisová značka: 31R/3/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: AGRO - INVEST, s.r.o., so
sídlom ul. Stavbárov 1716/10, 071 01 Michalovce, IČO: 36 190 811 o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného
plánu a nahradenie súhlasu s prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka takto
rozhodol
N a h r á d z a súhlas s prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý je prílohou tohto uznesenia,
v skupine veriteľov č. 4 - Nezabezpečení veritelia z titulu daní, odvodov a poplatkov, ktorá bola vytvorená pre
nezabezpečených veriteľov.
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: AGRO - INVEST, s.r.o., so sídlom ul. Stavbárov 1716/10, 071 01
Michalovce, IČO: 36 190 811, predložený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 01.08.2014, ktorý tvorí prílohu tohto
rozhodnutia.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka: AGRO - INVEST, s.r.o., so sídlom ul. Stavbárov 1716/10, 071 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Michalovce, IČO:
36 190 811.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka: AGRO - INVEST, s.r.o., so sídlom ul. Stavbárov 1716/10, 071 01
Michalovce,vestník
IČO: 36164/2014
190 811, predložený na Konkurzy
schvaľovacej
schôdzi konanej dňa 01.08.2014,Deň
ktorý
tvorí prílohu
tohto
Obchodný
a reštrukturalizácie
vydania:
26.08.2014
rozhodnutia.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka: AGRO - INVEST, s.r.o., so sídlom ul. Stavbárov 1716/10, 071 01
Michalovce, IČO: 36 190 811.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.8.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K016517
Spisová značka: 26K/34/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Tomáš Koporec, nar. 28.06.1985, trvale
bytom Mníšek nad Hnilcom 543, 055 64 Mníšek nad Hnilcom o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD., so sídlom
kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1155.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 20.8.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016518
Spisová značka: 26K/33/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MARTEX M3, spol. s r.o., so sídlom Moyzesova 36, 040
01 Košice, IČO: 36 191 281, právne zast. Advokátska kancelária JUDr. Marcel Jurko, advokát, s.r.o., Dominikánske
nám. 11, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. František Kočka, so sídlom Pribinova 8, 040
01 Košice, zn. správcu: S715.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti Vydáva
dlžníka,
v ktorej taktiež:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
-
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podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 20.8.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016519
Spisová značka: 26K/75/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, Košice proti dlžníkovi: SKA Metal, s.r.o., Trieda SNP 88, 040 01 Košice, IČO: 44 794 690 o
výmene správcu podstaty takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. František Hadušovský., so sídlom kancelárie Akademika Hronca 3, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S804.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice,
S1565.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 19.8.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016520
Spisová značka: 26K/40/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, Košice proti dlžníkovi: AOS, s.r.o., so sídlom Veľkohorešská 27/3, Malý Horeš 076 52, IČO: 36 466 832 o vrátení
zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 644,36 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 644,36 EUR zložiteľovi preddavku: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice, vedený pod položkou denníka D18 - 95/2013, do 3 dní odo dňa právoplatnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
tohto uznesenia.
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U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 644,36 EUR zložiteľovi preddavku: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, vedený pod položkou denníka D18 - 95/2013, do 3 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.8.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K016521
Spisová značka: 26K/44/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14
Bratislava, IČO: 35 744 723, právne zást. Právny dom - advokáti, s.r.o., so sídlom Hurbanova 9A, 974 01 Banská
Bystrica proti dlžníkovi: BOVINEX Europa, s.r.o., so sídlom Priemyselná 1711/2, 071 01 Michalovce, IČO: 36 217 808
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 05.08.2014:
pripojil originál listiny, ktorá dokladuje jeho pohľadávku voči dlžníkovi, ktorú označil v návrhu na
vyhlásenie konkurzu zo dňa 01.08.2014.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 26K/44/2014 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 20.8.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K016522
Spisová značka: 26K/74/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIRTUS a.s., so sídlom
Abovská 1, 040 01 Košice, IČO: 36 175 668 o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1360.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 19.8.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I dňa 19.8.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K016523
Spisová značka: 31K/44/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: PRO CIVITAS s. r. o., so sídlom Astrová 2/A, Bratislava 821 01,
IČO: 45 869 464, proti dlžníkovi: Juraj Rostáš, nar. 15.10.1966, trvale bytom Remeselnícka č. 78/34, 076 03 Sirník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 04.08.2014.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/44/2014 vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom
vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 20.8.2014
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
K016524
Spisová značka: 31K/38/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Mária Pečeňáková ŠTÝL, s miestom podnikania Choňkovce č. 219, 07263
Choňkovce, IČO: 33 889 911 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Mária Pečeňáková ŠTÝL, s miestom
podnikania Choňkovce č. 219, 07263 Choňkovce, IČO: 33 889 911.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
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Začatie konkurzného konania 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,
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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 (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 20.8.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K016525
Spisová značka: 31K/29/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Baláž, narodený
11.06.1953, bytom Šoltésovej 5099/21, 940 59 Nové Zámky, ktorého správcom je: JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom
kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, odvolaní správcu a zvolaní schôdze veriteľov, takto
rozhodol
III. Súd z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 22.09.2014. o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční na Okresnom súde
Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, v miestnosti č. 17, s predmetom rokovania: 1. hlasovanie o návrhoch prítomných
veriteľov na nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.8.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K016526
Spisová značka: 32K/5/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Plastika - Machinery, s.r.o. „v konkurze“,
so sídlom Novozámocká 222, 949 05 Nitra 5, IČO: 36 529 087, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, o žiadosti odvolaného správcu JUDr. Tomáša
Pintéra na udelenie súhlasu o vylúčenie majetku zo súpisu, takto
rozhodol
Žiadosť odvolaného správcu JUDr. Tomáša Pintéra zo dňa 3.7.2014 na udelenie súhlasu o vylúčenie majetku zo
súpisu z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ZoKR).
Okresný súd Nitra dňa 19.8.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K016527
Spisová značka: 31NcKR/8/2011
Okresný súd Nitra zverejňuje uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 2CoKR/78/2014-104.

Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erik Neuman, nar. 17.09.1976, bytom Rastislavova
2244/23, 955 01 Topoľčany, v konaní o povolenie oddlženia, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného
súdu Nitra č.k. 31NcKR/8/2011-90 zo dňa 18.03.2014, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Nitra č.k. 31NcKR/8/2011-90 zo dňa 18.03.2014
e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

potvrdzuj

dňa 21.7.2014
JUDr Blažena Hirnerová, sudkyňa
K016528
Spisová značka: 1K/40/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Španiel, nar. 29.01.1975, trvale bytom Lesnícka
1321/48, 080 05 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Peter Španiel, nar. 29.01.1975, trvale bytom Lesnícka 1321/48, 080 05
Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky,6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 20.8.2014
JUDr. Ing. Karol Kotus, vyšší súdny úradník
K016529
Spisová značka: 1K/20/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Marián Kitka, nar. 19.04.1971, bytom Hviezdoslavova
300, 059 16 Hranovnica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KOBE SK s.r.o., so sídlom
Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá, IČO: 45 937 273, takto
rozhodol
v y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka KOBE SK s.r.o., so sídlom Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá,
IČO: 45 937 273,
ustanovuje správcu Mgr. Annu Gaľovú, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov,
u k l a d á správcovi
bez zbytočného
odkladu
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vyhlásení
veriteľovvestníku
dlžníka, ktorí majú
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ustanovuje správcu Mgr. Annu Gaľovú, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov k sp. zn. 1K/20/2014. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 3 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa ustanovenia § 29 ZKR prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku
musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na
základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky
určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. Podľa § 30 ods. 2 ZRK, podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. (§ 197 ods. 6 veta
druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 20.8.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K016530
Spisová značka: 1K/27/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norbert Hlubeň, nar. 01.06.1974, trvale
bytom 082 33 Chminianska Nová Ves č. 229, zastúpeného JUDr. Martinom Staroňom, advokátom so sídlom
kancelárie Hlavná 89, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2,
080 01 Prešov, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
u z n á v a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Norbert Hlubeň, nar. 01.06.1974, trvale bytom 082 33
Chminianska Nová Ves č. 229, za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.8.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K016531
Spisová značka: 1K/27/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norbert Hlubeň, nar. 01.06.1974, trvale
bytom 082 33 Chminianska Nová Ves č. 229, zastúpeného JUDr. Martinom Staroňom, advokátom so sídlom
kancelárie Hlavná 89, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2,
080 01 Prešov, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Mgr. Slavomír
Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 06.05.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 50/2014.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho 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 (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 20.8.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K016532
Spisová značka: 1K/51/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu SLOVAKIA INN.,
spol. s r.o., so sídlom Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO: 31 679 978, správcom ktorého je JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 2 788,28 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.8.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K016533
Spisová značka: 1K/4/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok úpadcu JERDONEK
& SYN, s.r.o., so sídlom Strelnica 1285/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 45 471 754, o odmene a náhrade preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01
Humenné, odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 209,30 eura, ktoré mu budú
po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 20.01.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 7/2014,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
v r a c i a navrhovateľovi
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 786,52 eura
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zložený na účet tunajšieho súdu dňa 20.01.2014 pod položkou D19 č. 7/2014, a to po právoplatnosti tohto uznesenia.
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Humenné, odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 209,30 eura, ktoré mu budú
po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 20.01.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 7/2014,
v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 786,52 eura
zložený na účet tunajšieho súdu dňa 20.01.2014 pod položkou D19 č. 7/2014, a to po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho 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 (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 20.8.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K016534
Spisová značka: 1K/28/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PJ HAM s.r.o., so sídlom Jesenského 959/5,
058 01 Poprad, IČO: 46 226 257, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka PJ HAM s.r.o., so sídlom Jesenského 959/5, 058 01 Poprad, IČO:
46 226 257, z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu
na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho 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 Prešov dňa 20.8.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K016535
Spisová značka: 2K/23/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PIENSTAV a.s., so sídlom Levočská
27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 188 034, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o výmene správcu, takto
rozhodol
odvoláva
úpadcu,

JUDr. Gábora Száraza, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa z funkcie správcu

u s t a n o v u j e HMG Recovery, k.s., so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 20.8.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

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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K016536
Spisová značka: 2K/42/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Pončák, nar. 30.06.1967, bytom
Šebastovská 2541/29, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vladimír Pončák, nar. 30.06.1967, bytom Šebastovská 2541/29, 080 06
Prešov - Nižná Šebastová.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 20.8.2014
JUDr. Jela Zakarovská, vyšší súdny úradník
K016537
Spisová značka: 2K/37/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HASPO plus s.r.o., so sídlom Čemernianska
203, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 46 473 556, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi HASPO plus s.r.o., so sídlom Čemernianska 203, 093 03
Vranov nad Topľou, IČO: 46 473 556.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 20.8.2014
JUDr. Jela Zakarovská, vyšší súdny úradník
K016538
Spisová značka: 28R/1/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Masič - INTERIÉRY v
konkurze s miestom podnikania Športovcov 333/1, 958 04 Veľké Bielice, IČO 17 410 908, uznesením č.k.
28R/1/2012-1111 zo dňa 24.07.2014 povolil vstup Osmana Erdogana, nar. 03.09.1967, bydliskom Švabinského
3682/15, 851 01 Bratislava do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Tatra
banka, akciová spoločnosť so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, a to v rozsahu
postúpenej pohľadávky vo výške 23 892,25 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 88.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.2014.
Okresný súd Trenčín dňa 20.8.2014
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K016539
Spisová značka: 40K/11/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa ARCOL group, a. s. so sídlom Panónska cesta 16, 851 04
Bratislava, IČO 35 768 169, zast. advokátskou kanceláriou PRK Partners s.r.o. so sídlom Hurbanovo námestie 3, 811
06 Bratislava, IČO 35 978 643, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ADOZ, s. r. o. so sídlom Pred
poľom 8, 911 01 Trenčín, IČO 34 132 554, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi ADOZ, s. r. o. so sídlom Pred poľom 8, 911 01 Trenčín, IČO 34 132 554 sa p r e
r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.8.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K016540
Spisová značka: 28K/44/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavol Matuška, nar. 18.08.1961, bydliskom Partizánska
480/67, 914 51 Trenčianske Teplice, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Pavol Matuška, nar. 18.08.1961, bydliskom Partizánska 480/67, 914 51 Trenčianske
Teplice na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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. (§ 42
ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno
odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo
konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie
rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli
uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej
príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za
následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť
do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 19.8.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K016541
Spisová značka: 40K/33/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, 813
63 Bratislava, IČO 30 807 484, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ALMA-BAU s. r. o. so sídlom
Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 702 366, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi ALMA-BAU s. r. o. so sídlom Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 702 366.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).

Okresný súd Trenčín dňa 20.8.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K016542
Spisová značka: 36K/2/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Vozár, nar. 27.08.1956,
bytom Horná Dolina 62, 906 05 Podbranč, správcom majetku ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom
kancelárie: Royova 9, 921 01 Piešťany, uznesením č.k. 36K/2/2011 - 225 zo dňa 01.07.2014, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 08.07.2014, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.07.2014.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.8.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka
K016543
Spisová značka: 36K/24/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FAIR PLAY SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom sv. Cyrila a Metoda 4998/2, 921 01 Piešťany, IČO: 31 433 057, správcom ktorého je BMK Konkurz, k.s., so
sídlom kancelárie Vajanského 23/B, 917 01 Trnava, uznesením č.k. 36K/24/2013 - 342 zo dňa 15.07.2014,
zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 22.07.2014, zrušil konkurz na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 08.08.2014.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.8.2014
JUDr. Mária Kupcová, vyšši súdna úradníčka
K016544
Spisová značka: 25K/21/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALMAZ Group, s.r.o.,
Coburgova 84, 917 01 Trnava, IČO: 45 232 342, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 26648/T, správcom majetku ktorého je: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom
kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku- hnuteľnej veci úpadcu zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č. 2, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 9/2013 zo dňa
14.01.2013 pod položkou K 000579 a to:
motorové vozidlo evidované Dopravným inšpektorátom, EČ: TT177ES, Továrenská značka: RENAULT LAGUNA
G/KG0F/KG0F06, VIN: VF1KG0F0627816991, Druh vozidla: OSOBNÉ VOZIDLO, Druhkarosérie: AC kombi, Farba:
Šedá metalíza tmavá, Kategória vozidla: M1, Celková hmotnosť: 2075, hodnota zapisovaného majetku: miesto
výskytu neznáme,
majetok ktorý je správca povinný speňažiť iným vhodným spôsobom, a to priamym predajom, uzatvorením zmluvy o
kúpe motorového vozidla za kúpnu cenu vo výške 100 eur, a to bez ďalších obmedzujúcich podmienok
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.8.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K016545
Spisová značka: 36K/1/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Michalka, nar. 24.12.1963,
Veselé č. 217, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, Trnava, o žiadosti správcu o
poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Erikovi Bilskému, so sídlom kancelárie Pekárska 11, Trnava,, nespotrebovanú
časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 461,72 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 461,72 eura evidovaného pod pol. reg. D19 1014, a to po
právoplatnosti tohto uznesenia.
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.8.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K016546
Spisová značka: 36K/8/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. art. Peter Ančič, nar. 14.07.1978,
bytom Poľná č. 23, 917 01 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova
11, 921 01 Piešťany, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Barboru Volárovú, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, z funkcie
správcu úpadcu Mgr. art. Peter Ančič, nar. 14.07.1978, bytom Poľná č. 23, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.8.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K016547
Spisová značka: 31K/25/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ingrid Ptačinová, Letecká 9,
917 01 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, Trnava, o odvolaní
správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Leu Gubovú, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, Trnava, z funkcie správcu úpadcu
Ingrid Ptačinová, Letecká 9, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.8.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K016548
Spisová značka: 31K/25/2010
č.k. 31K/25/2010 - 702
OZNAM
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ingrid Ptačinová, Letecká 9,
917 01 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie: Hornopotočná 16, Trnava, uznesením
č.k. 31K/25/2010 - 697 zo dňa 14.07.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 21.07.2014, zrušil konkurz na
majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.08.2014.
V Trnave dňa 20.08.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.8.2014
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K016549
Spisová značka: 23K/6/2014
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 23K /6/2014
vo veci
navrhovateľa - žalobcu:

SR - Daňový úrad Trnava

proti odporcovi - žalovanému:

Ing. arch. Gabriel Ilončiak REKOSTAV

o vyhlásenie konkurzu
predseda senátu n a r i a ď u j e pojednávanie na deň 05. 09. 2014 o 14.30 hod.
na Okresný súd Trnava, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 150 posch.: prízemie
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako urobte návrh na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
*) Ak ide o ďalšie pojednávanie, prečiarknite celý tento odsek !
Okresný súd v Trnave, dňa 20.8.2014
JUD
r. Jana Tóthová
Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Miroslava Spálová

sudca

O.s.p. č. 14 (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý)
___________________________________________________________________________
P o u č e n i e:
Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o
masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, o
základe veci v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže, o základe veci v sporoch o ochranu práv porušených alebo
ohrozených nekalým súťažným konaním, o základe veci v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné
tajomstvo sú účastníci povinní opísať rozhodujúce skutočnosti o veci samej a označiť dôkazy na preukázanie svojich
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
tvrdení najneskôr do skončenia
prvého pojednávania; to neplatí, ak neboli splnené podmienky na vykonanie prvého
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
pojednávania a došlo k jeho odročeniu (§ 101 ods. 2).
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masovokomunikačných prostriedkoch, v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, o
základe veci v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže, o základe veci v sporoch o ochranu práv porušených alebo
ohrozených nekalým súťažným konaním, o základe veci v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné
tajomstvo sú účastníci povinní opísať rozhodujúce skutočnosti o veci samej a označiť dôkazy na preukázanie svojich
tvrdení najneskôr do skončenia prvého pojednávania; to neplatí, ak neboli splnené podmienky na vykonanie prvého
pojednávania a došlo k jeho odročeniu (§ 101 ods. 2).
Na neskôr predložené a označené skutočnosti a dôkazy súd neprihliada; to neplatí, ak ide o
skutočnosti alebo dôkazy, ktoré vyšli najavo po prvom pojednávaní, ktoré účastník nemohol bez svojej viny včas
uviesť a ktorými má byť spochybnená vierohodnosť vykonaných dôkazných prostriedkov.
Účastník má možnosť žiadať o doručenie písomností i na adrese iného miesta v Slovenskej republike,
ak na takéto miesto môže byť písomnosť doručená zákonom predpísaným spôsobom, prípadne zvoliť si zástupcu pre
doručovanie.
Ak sa niektorá zásielka určená do vlastných rúk vráti z miesta, ktoré na doručovanie označil účastník
konania, z miesta jeho pobytu evidovaného podľa osobitných predpisov alebo od zvoleného zástupcu pre
doručovanie ako neprevzatá, súd môže všetky nasledujúce písomnosti pre tohto účastníka ukladať na súde s
účinkami doručenia k siedmemu dňu od odoslania rovnopisu doručovanej písomnosti podľa odseku 4.
Ak sa účastníkovi konania ukladajú písomnosti na súde s účinkami doručenia, rovnopisy týchto
písomností súd zašle tomuto účastníkovi zásielkou spolu s oznámením, že sa táto písomnosť považuje za doručenú
uložením na súde s účinkami doručenia k siedmemu dňu od odoslania tejto zásielky. Neprevzatie tejto zásielky nemá
vplyv na účinky doručenia.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.8.2014
JUDr. Jana Tóthová, sudca
K016550
Spisová značka: 23K/6/2014
Váš list číslo Naše číslo
23K/6/2014

Vybavuje/(

Trnava
Mgr. Spálová 20.8.2014

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 23K/6/2014
VEC
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava, v právnej veci 23K/6/2014 navrhovateľa - veriteľa:
SR - Daňový úrad
Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. arch. Gabriel Ilončiak
REKOSTAV, miesto podnikania: Horná 13, Banská Bystrica, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu
Piešťany, číslo živnostenského registra č. 204-4659, upovedomuje veriteľov označených v návrhu :
Veriteľ č. 1 : SR - Daňový úrad, Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Veriteľ č. 2 : Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8 -10, 813 63 Bratislava 1
o termíne pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň
05. 09. 2014 o 14.30 hod. , č. d. 150 , prízemie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
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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sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

JUD
r. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.8.2014
JUDr. Jana Tóthová, sudca
K016551
Spisová značka: 25R/9/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GAVKUM spol. s r.o. , Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 31 339 395, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 4085/B, o
povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd z a m i e t a reštrukturalizačný plán dlžníka: GAVKUM spol. s r.o. , Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 339
395.
Súd z a m i e t a návrh predkladateľa plánu - dlžníka na nahradenie súhlasu skupiny veriteľov - skupiny
nezabezpečených veriteľov 1 s reštrukturalizačným plánom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predkladateľ plánu, a to do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
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 20.8.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K016552
Spisová značka: 3K/20/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: epilla, s. r. o., so sídlom Medňanského 17, 036 08 Martin Priekopa, IČO: 36 428 914, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej
strane, sspravodlivosti
ktorou zamýšľa
uzatvoriť
zmluvu,
predmete
plnenia,
akým
bola zmluvná
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koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 18.8.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K016553
Spisová značka: 1K/20/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: STAVMARKET, spol. s r.o., časť II/200,
Turzovka, IČO: 31 577 504, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: STAVMARKET, spol. s r.o., časť II/200, Turzovka, IČO: 31 577 504.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Žilina dňa 20.8.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K016554
Spisová značka: 3K/10/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Svetlošák, nar. 27.4.1983, bytom Klin 160, 029 41
Klin, podnikajúci pod obchodným menom Marián Svetlošák, s miestom podnikania Klin 160, 029 41, IČO: 40338177,
s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Svetlošák, nar. 27.4.1983, bytom Klin 160, 029 41 Klin.
II. Ustanovuje
správcu: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
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. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Svetlošák, nar. 27.4.1983, bytom Klin 160, 029 41 Klin.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/10/2014. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>, v
časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu.
Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku
v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV. Súd otvára malý konkurz.
V. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku majú
právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu
v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 19.8.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K016555
Spisová značka: 3K/10/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Svetlošák, nar. 27.4.1983, bytom Klin 160, 029 41
Klin, podnikajúci pod obchodným menom Marián Svetlošák, s miestom podnikania Klin 160, 029 41, IČO: 40338177,
s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných Vydáva
správ je
správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
odbornej pomoci s treťou
osobou,
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pomoci,
vedení
účtovníctva,
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každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť 112
zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
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skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 19.8.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K016556
Spisová značka: 4K/1/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Sekáč, nar.
8.3.1972, bytom Dukelská 268/7, 014 01 Bytča - Veľká Bytča, správkyňou ktorého je: Ing. Gabriela Gregorová, so
sídlom kancelárie Hollého 24, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Opravuje odôvodnenie uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 4K 1/2013-138 zo dňa 21.7.2014 tak, že
text predposledného odseku odôvodnenia nahrádza nasledovným textom:
„Po oprave údaja o celkovej odmene správcu z výťažku pripadá na uspokojenie veriteľov suma
1.970,63 eur. Pritom suma zistených pohľadávok veriteľov, ktoré sa neuspokojujú ako podriadené pohľadávky, je
4.587,46 eur (10.050,20 eur - 5.462,74). Výťažok zo speňaženia majetku úpadcu teda nepostačuje na upokojenie
spriaznených veriteľov úpadcu, ale musia sa z neho uspokojiť len ostatní veritelia. Podľa výpočtov súdu by veritelia
mali byť uspokojení nasledovne:
Poučenie:

Krajský súd v Bratislave - 464,08 eur,
Labudová Ľubomíra - 1.334,90 eur,
Lučaník Juraj - 0 eur,
Sekáčová Anna - 0 eur,
Tatra banka, akciová spoločnosť - 171,65 eur.“

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Ak bolo vydané opravné uznesenie, plynie lehota na podanie odvolania znovu od doručenia opravného uznesenia
len v rozsahu vykonanej zmeny / 204 ods. 1 veta druhá Občianskeho súdneho poriadku /.
Okresný súd Žilina dňa 14.8.2014
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, Vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016557
Spisová značka: 3K/2/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Tibor Chovanec, nar. 11.06.1972, bytom Horná
Štubňa 342, 038 46 Horná Štubňa, správcom ktorého je JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Určuje správcovi JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 19.8.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K016558
Spisová značka: 3K/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVOUNIVERZÁL, s.r.o., so sídlom
Cesta do Rudiny 2262,024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 380 458, správkyňou ktorého je JUDr. Marta
Vevurková, so sídlom kancelárie Štefánikova 261/24, 029 01 Námestovo, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a z funkcie správkyňu JUDr. Martu Vevurkovú, so sídlom kancelárie Štefánikova 261/24, 029 01
Námestovo.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974
11 Banská Bystrica.
III. Odvolaný správca je p o v i n n ý poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 19.8.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K016559
Spisová značka: 1K/21/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BOSL, s.r.o., Športová cesta 1334, 024
01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 004 235, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca, uznesením č.k. 1K 21/2011-439 zo dňa 24.7.2014 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2014.
V Žiline, dňa 20.08.2014

Okresný súd Žilina dňa 20.8.2014
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník

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