Obchodný vestník 211/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2014

K021286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Procházka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávna 4805/9, 940 55 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/64/2011 S 1528
Spisová značka súdneho spisu:
31K/64/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
JUDr. Stanislav Barkoci, ako správca úpadcu: Michal Procházka, nar. 13.04.1966, trvalý pobyt Trávna 4805/9, 940
55 Nové Zámky, v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že došlo k doplneniu súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Zrážky zo mzdy za obdobie apríl 2012 – december 2012
Súpisová hodnota majetku: 1.342,80 Eur

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Zrážky zo mzdy za obdobie január 2013 – december 2013
Súpisová hodnota majetku: 422,31 Eur

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Zrážky zo mzdy za obdobie január 2014 – september 2014
Súpisová hodnota majetku: 124,- Eur

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Nadmerný odpočet na dani z pridanej hodnoty za 4. kvartál v roku 2011
Súpisová hodnota majetku: 708,26 Eur

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Daňový preplatok z dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012
Súpisová hodnota majetku: 96,12 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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JUDr. Stanislav Barkoci
správca

K021287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Čepel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý rad 178, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.6.1987
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3K/34/2013 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
3K/34/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu pre
nezabezpečených veriteľov:
I. Všeobecná časť
Všetok majetok podliehajúci konkurzu bol zaradený do všeobecnej podstaty. Celková zistená suma
nezabezpečených pohľadávok, ktoré boli prihlásené do konkurzu veriteľmi:

Veriteľ

Celková zistená suma

Slovenská sporiteľňa, a.s.

753,82 €

Consumer Finance Holding, a.s.

171,27 €

Tomáš Kopecký

V
súpise
OV č. 83/2014, 02.05.2014

100,00 €

všeobecnej

podstaty

boli

zapísané:

1. Preddavok
Popis veci: Nevyčerpaný preddavok
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1

na

úhradu

odmeny

a

výdavkov

predbežného

správcu

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 663,88 EUR

2. Zrážka zo mzdy
Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 03/2014 poukázaná od spoločnosti GALIMEX s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 03/2014 poukázaná od spoločnosti GALIMEX s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2
ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 118,00 EUR

OV č. 115/2014, 18.06.2014

1.Hnuteľný
Popis
Názov
Spoluvlastnícky
Súpisová

hodnota

Popis
Názov
Typ:
43"
Spoluvlastnícky
Súpisová

veci:
veci:
Plasma
E490B1W
Series
4
podiel
Úpadcu
hodnota
majetku
(aj

veci:
veci:

Mobilný
XPERIA

SONY
podiel

Úpadcu
(aj

majetku

(zlomok):
mena):

3D

majetok
telefón
U-ST25IBlack/Pink
1/1
20
eur

TV
HD
Plasma
(zlomok):
mena):
200

Televízor
Samsung
TV
1/1
eur

2.
Zrážka
zo
mzdy
Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 04/2014 poukázaná od spoločnosti GALIMEX s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2
ZKR
na
účet
konkurznej
podstaty.
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
1/1
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
182,89
EUR
Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 05/2014 poukázaná od spoločnosti GALIMEX s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2
ZKR
na
účet
konkurznej
podstaty.
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 178,10 EUR

Správca zabezpečil príjem do podstaty speňažovaním podľa nasledovnej tabuľky:

Popis

Celková suma

Zrážka zo mzdy 3/2014

118,00 €

Zrážka zo mzdy 4/2014

182,89 €

Zrážka zo mzdy 5/2014

178,10 €

Zrážka zo mzdy 6/2014

130,80 €

Zrážka zo mzdy 7/2014

131,07 €

Zrážka zo mzdy 8/2014

116,71 €

Speňaženie mobilný telefón

100,00 €

Speňaženie televízor

400,00 €

Kreditný úrok

0,01 €

Preddavok

663,88 €

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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2 021,46 €

Správca taktiež zabezpečil kreditný úrok na bankovom účte a ďalšie zrážky zo mzdy. Celková suma peňažných
prostriedkov zabezpečených správcom je 2 021,46 Eur.

Zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh správca zverejnil v OV č.174/2014 dňa
09.11.2014. Žiadny veriteľ nenamietol u správcu poradie pohľadávky proti podstate podľa § 96 ods. 3 ZKR.
II. Rozvrhová časť.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov podľa špecifikácie uvedenej vo
všeobecnej časti činí 2 021,46 Eur.
Suma pohľadávok proti podstate priradených ku všetkým súpisovým zložkám všeobecnej podstaty je celkom
1 158,92 Eur.

Odmena správcu z výťažku:
- 5% zo sumy zrážiek zo mzdy vo výške 857,57 eur (§17 ods.2 Vyhl.č.665/2005 Z.z.): 42,88 Eur
- 14% zo sumy speňaženia mob.telefónu za 100,00 eur (§17 ods.2 Vyhl.č.665/2005 Z.z.): 14,00 Eur
- 13% zo sumy speňaženia televízora za 400,00 eur (§20 ods.1 Vyhl.č.665/2005 Z.z.):
- celková výška odmeny správcu zo speňaženia:

52,00 Eur
108,88 Eur

Právny dôvod: § 43 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a § 17 ods. 2, § 20 ods.1 vyhlášky MS
SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii.
Čas vzniku: speňažením
Splatnosť: v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku
Čas uspokojenia: po splatnosti

Suma po odpočítaní odmeny správcu: 753,66 Eur

Súdny poplatok: 4 Eur

Rozsah uspokojenia veriteľov: 749,66 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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Celková suma peňažných prostriedkov

2021,46 €

Pohľadávky proti podstate

1158,92 €

Odmena správcu

108,88 €

Súdny poplatok

4,00 €

Spolu

749,66 €

V nasledovnej tabuľke správca uvádza sumy na uspokojenie jednotlivých veriteľov.

Veriteľ

Celková zistená suma

Uspokojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

753,82 €

551,30 €

Consumer Finance Holding, a.s.

171,27 €

125,27 €

Tomáš Kopecký

100,00 €

73,09 €

Zároveň vyzývam vyššie uvedených veriteľov úpadcu, aby poštou na adresu kancelárie správcu písomne oznámili
číslo bankového účtu, na ktorý budú v prípade schválenia konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.
III. Lehota

Lehota na schválenie návrhu rozvrhu výťažku je 15 dní od jeho doručenia

Ing.Vojtech Švantner, komplementár

K021288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Uhrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka ulica 45/32, 941 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.2.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2014-S12
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurznej veci úpadcu František Uhrík, nar. 21.2.1957, Úzka ulica 45/32, Vinodol 941 06, ktorá vec je vedená
pred Okresným súdom Nitra č.k. 32K/21/2014 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do
kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veiteľa: Ján Gulčík,Čadca - Horelica č. 361,
022 01 Čadca, spolu na sumu vo výške 10.640,- eur, ktorá pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K021289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Zachej – PENZION ZACHEJ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J.Alexyho 5037/33, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 753 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2014 S98
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu Oto Zachej – PENZION ZACHEJ, s miestom podnikania Cesta J.Alexyho
5037/33, 921 01 Banka, IČO: 40 753 832, zapísaného v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, číslo
živnostenského registra 204-6965, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamujem, že dňa 23.10.2014 bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
do kancelárie správcu doručená a následne do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ: SR – Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok k 30.10.2014

Prihlásená suma (EUR)

200

2061,99

K021290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KAPITÁL IMPÉRIUM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 14, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 357 839
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2014 S1267
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Pospíšil & Partners, k.s. s adresou kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu: KAPITÁL IMPÉRIUM s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 811 09 Bratislava, IČO: 36 357 839, oznamuje, že
do správcovského spisu vedeného v tejto konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, pod sp.zn.:
3K/28/2014, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, a to
v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť telefonicky: 0917
515 846, alebo mailom: kancelaria@akpospisil.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Bratislave, dňa 30.10.2014
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K021291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TUBTECH, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 346 721
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/7/2014 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
38K/7/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zvoláva
druhú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: TUBTECH, s.r.o., v konkurze, Trenčianska 17, 915 34 Nové
Mesto nad Váhom, IČO: 36 346 721, na deň 1. 12. 2014 o 11:00 hod. v sídle správcu: Radlinského 50, 921 01
Piešťany.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Voľba zástupcu veriteľov.
3. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra veriteľa, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K021292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BELLEZZA, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 19, 917 21 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 715 603
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/32/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
25K/32/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje VI. kolo ponukového konania na speňaženie pohľadávok
zaradených do súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu, BELLEZZA, s.r.o., v konkurze, Koniarekova 19,
Trnava, IČO: 36 715 603, ako celku:
č.

súpisová

označenie majetku

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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č.
označenie majetku
zl.
42

súpisová
hodnota

peňažná pohľadávka voči Allegria, s.r.o., Kupeckého 515/2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 333 114, vo výške 408 809,76 €,
408 809,76 €
z titulu poskytnutia pôžičky a platenia úrokov

43 peňažná pohľadávka voči ESATTO, s.r.o., Sekurisova 584, 97 01 Brezno, IČO: 36 323 632

421 448,24 €

44

peňažná pohľadávka voči BJB, s.r.o., Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 867 400, z titulu predaja tovaru na
485 871,20 €
základe kúpnej zmluvy

45

peňažná pohľadávka voči Rail Technology & Logistics GmbH, Hamburger Str. 11, 39 124 Magdeburg, z titulu úhrady
7 877,20 €
nákladov spojených s prenájmom

47

peňažná pohľadávka voči Allegria, s.r.o., Kupeckého 515/2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 333 114, z titulu predaja tovaru
821 100,00 €
na základe kúpnej zmluvy

48 peňažná pohľadávka voči NACCO S.A.S, 40 rue La Boetie, 750 08 Paris, France, z titulu prenájmu vozňov
49

36 916,13 €

peňažná pohľadávka voči SIN PAR, s.r.o., Kapitulská 6, 917 02 Trnava, IČO:44 739 273, z titulu poskytnutia úveru a
1 668,68 €
platenia úrokov

52 pohľadávka voči osobe Roman Kováčik, nar.: 25.04.1974, Vajanského 6728/18, 917 01 Trnava, titulom náhrady škody 1 676 165,41 €
spolu:

3 859 856,62 €

Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke najneskôr dňa 1. 12. 2014 do 12:00 hod. na adresu
kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 1. 12. 2014 o 13:00 hod. v kancelárii správcu, vyhodnotenie bezodkladne po
udelení súhlasu veriteľského výboru.
Záujemca môže o podmienky ponukového konania a o zoznam ponúkaného majetku požiadať písomne na adrese
kancelárie správcu alebo mailom na bfb@akfiala.sk.
Náležitosti ponuky:
1. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "KONKURZ 25K/32/2012, NEOTVÁRAŤ".
2. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky za pohľadávky ako celku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- doklad o tom, že minimálne 10 % z ponúkanej odplaty bolo zložených v prospech účtu č. SK45 5600 0000 0027
5674 5001, v Prima banke Slovensko, a.s., a
- označenie čísla účtu záujemcu, na ktorý má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená záloha.
3. Záujemca je povinný minimálne 10% z ponúkanej odplaty zložiť v prospech účtu č. č. SK45 5600 0000 0027
5674 5001, vedenom Prima bankou Slovensko, a.s.
4. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania a
nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
5. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na odoslanie pred
uplynutím stanovenej doby. Správca na takéto ponuky neprihliadne a vráti ich odosielateľovi.
Vyhodnotenie ponúk:
1. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku, pričom je potrebný
súhlas veriteľského výboru s výškou ponúkanej odplaty.

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. Zvyšok odplaty je povinný víťazný záujemca po oznámení správcu, že jeho ponuka je akceptovaná, zložiť na účet
správcu v termíne určenom správcom, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy. Všetky náklady súvisiace
s uzatvorením zmluvy a s odovzdaním a prevzatím zložiek majetku znáša úspešný záujemca.
3. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom
alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov správcu, prepadne zložená zábezpeka do všeobecnej podstaty a
správca je oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu, pokiaľ existuje.
4. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu s oznámením, že v
ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúknutej
ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne
uvedenom správcom.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K021293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Zemánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina-Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K20/2014
Spisová značka súdneho spisu:
2K20/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

správca úpadcu Patrik Zemánek zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 9.12.2014 o 9:00 v
priestoroch správcu Mgr.Michal Miho
Program schôdze:
Otvorenie
Hlasovanie o zotrvaní alebo výmene správcu
Správa o stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Rôzne a záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia predložia plnú
moc,prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K021294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Zemánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina-Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 21/2014
Spisová značka súdneho spisu:
3K 21/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správca úpadcu Rudolf Zemánek zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 9.12.2014 o 11:00hod v
priestoroch správcu Mgr.Michal Miho
Program schôdze:
Otvorenie
Hlasovanie o zotrvaní alebo výmene správcu
Správa o stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Rôzne a záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia predložia plnú
moc,prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K021295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NECHASIM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 7, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 587
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2013 S400
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: NECHASIM, s.r.o., so sídlom: Bottova 7, 811 09
Bratislava, IČO: 35 950 587, týmto oznamuje, že:
- dňa 29.10.2014 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad
Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava v celovej sume 1.317,43 EUR, ktoré boli doručené po uplynutí lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
V Bratislave dňa, 29.10.2014
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K021296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 48/732, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 611 467
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2014 S 1459
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z tretieho zasadnutia veriteľského výboru
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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Sp. zn. súdu:

40R/2/2014

Sp. zn. správcu:

40R/2/2014 S 1459

Deň vydania: 04.11.2014

Vo veci reštrukturalizačného dlžníka:
Dlžník:

Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL v reštrukturalizácii

Miesto podnikania:

Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery – Brezany

IČO:

33 611 467
(ďalej len „Dlžník“)

Začiatok zasadnutia :

29.10.2014 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

Miesto zasadnutia:

Kukučínova ulica 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, zasadacia miestnosť

Zvolávateľ:

Ing. Ľubomír Mareš – A.W.S, Joliota Curie 731/21, Poprad, IČO: 35415193
(ďalej len „Predseda“)

Zapisovateľ:

Ing. Ľubomír Mareš

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Ing. Ľubomír Mareš – A.W.S, Joliota Curie 731/21, Poprad, IČO: 35 415 193
2. AGS spol. s r.o., Priemyselná 14, Prievidza, IČO: 31 618 375
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874

Ďalšie osoby prítomné na zasadnutí veriteľského výboru:
1. Dlžník:

prítomný – Ing. Ondrej Lazoň

2. Správca:

prítomný – komplementár Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD.

Zoznam neprítomných členov veriteľského výboru:
Žiaden neprítomný.
Veriteľský výbor je: Uznášaniaschopný (podľa § 128 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZoKR“))
Program:
1. Otvorenie
2. Rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
alebo o jeho vrátení na prepracovanie
3. Záver
1. Otvorenie
Tretie zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ veriteľského výboru – Predseda, ktorý konštatuje, že
veriteľský výbor bol zvolaný v súlade s § 128 ods. 1 ZoKR. Predseda ďalej informoval členov veriteľského
výboru, že každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je
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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výboru, že každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa
hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Predseda
konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže je prítomná väčšina jeho členov.
2. Rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu alebo o jeho vrátení na prepracovanie
Predseda informoval členov veriteľského výboru, že Dlžník dňa 17.10.2014 ako predkladateľ plánu predložil
veriteľskému výboru v zákonnej lehote záverečný návrh reštrukturalizačného plánu, čím začala plynúť 15
dňová lehota na rozhodnutie veriteľského výboru o tom, či návrh plánu schváli, zamietne alebo vráti
predkladateľovi plánu na prepracovanie.
Predseda ďalej informoval, že Dlžníkovi ako predkladateľovi plánu boli k návrhu reštrukturalizačného plánu po
jeho predložení na schválenie veriteľským výborom doručené pripomienky veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., Ing. Ján Kotian - M.A.B.E.S. a Sberbank Slovensko, a.s.
Následne Predseda otvoril rozpravu o návrhu reštrukturalizačného plánu a o pripomienkach k nemu.
Vzhľadom na existenciu viacerých pripomienok k návrhu plánu Predseda navrhol, aby veriteľský výbor vrátil
Dlžníkovi návrh plánu na prepracovanie a uložil Dlžníkovi, aby prepracovaný návrh plánu opätovne predložil
na schválenie veriteľskému výboru najneskôr do 15 dní od tohto zasadnutia veriteľského výboru, a dal o
uvedenom návrhu hlasovať s týmto výsledkom:
Za návrh:

3 hlasy (všetci)

Proti návrhu:

0 hlasov

Zdržal sa :

0 hlasov

Záver:
Uvedený návrh na vrátenie návrh plánu na prepracovanie Dlžníkovi a uloženie Dlžníkovi, aby prepracovaný návrh
plánu opätovne predložil na schválenie veriteľskému výboru najneskôr do 15 dní od tohto zasadnutia veriteľského
výboru bol prijatý väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
Uznesenie č. VV 3/2014
Veriteľský výbor vracia predkladateľovi plánu záverečný návrh reštrukturalizačného plánu na prepracovanie v
zmysle pripomienok veriteľského výboru a súčasne ukladá predkladateľovi plánu, aby v lehote 15 dní predložil
veriteľskému výboru prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu.
K uzneseniu č. VV 3/2014 neboli vznesené žiadne námietky prítomných.
3. Záver
Predseda veriteľského výboru sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru.
Zápisnica je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch; v jednom (1) rovnopise je určená súdu a bude súčasťou
súdneho spisu a v jednom (1) rovnopise je určená správcovi a bude súčasťou správcovského spisu a jeden
(1) rovnopis ostáva veriteľskému výboru. Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina (listina prítomných),
kópie splnomocnení (poverení) zástupcov veriteľov.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo skončené o 11:00 hod.

Predseda a zapisovateľ:

........................................................
Ing. Ľubomír Mareš – A.W.S

PRÍLOHY:

Prezenčná listina zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 29.10.2014
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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K021297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELMONTSTAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bratke 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 543 870
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2014 S1225
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: ELMONTSTAV, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 1, 934 01 Levice, IČO:
36 543 870 , zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 12817/N podľa ust. § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu - Podzámska 32, 2.poschodie, Nové Zámky, v úradných hodinách počas pracovných dní od
08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 035/6428072 alebo 0907/120080.

K021298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bašťovanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasová 65, 941 34 Jasová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.4.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32NcKR/16/2012 S1225
Spisová značka súdneho spisu:
32NcKR/16/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca v pre oddlženie dlžníka : František Bašťovanský, nar. 5.4.1979, 941 34 Jasová
65 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu - Podzámska 32, 2.poschodie,
Nové Zámky, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00
hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 035/6428072 alebo 0907/120080.

K021299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Ragányová, rod. Christová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 1190/35, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1961
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie: Južná
trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/25/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
26K/25/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so
sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I: Južná trieda 48, 040 01 Košice, 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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sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Košice I: Južná trieda 48, 040 01 Košice, správca
konkurznej podstaty úpadcu : Ing. Eva Ragányová, rod. Christová, nar. 16.08.1961, bytom Kuzmányho 1190/35,
040 01 Košice oznamuje, že dňa 14.10.2014 bola do kancelárie správcu doručená, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Združenie na ochranu práv
investorov - občanov, IČO: 45 741 867, Strakova 1, 811 01 Bratislava, v celkovej sume 2 179,06 Eur. Pohľadávky
veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. č. 13/1, 13/2 a 13/3 v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K021300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Roháčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka 21, 985 11 Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.9.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/32/2011
Spisová značka súdneho spisu:
2K/32/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

KONEČNÝ ROZVRH

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 16. 8. 2011, č. k. 2K 32/2011 - 43 bol vyhlásený konkurzu
na majetok dlžníčky Irena Roháčová, nar. 30. 09. 1965, bytom: 985 11 Lehôtka 21, IČO: 34 622 675 a ustanovil do
funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martu Todekovú so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
Uznesenie č. 2K 32/2011 - 43 zo dňa 16. 8. 2011 o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 162/2011 zo dňa 22. 8. 2011

konečný rozvrh

A. Prihlášky veriteľov

V riadnej prihlasovacej lehote boli prihlásené pohľadávky 13 veriteľov, ktoré boli zapísané do konečného zoznamu
pohľadávok a zistené nasledovne:
1. pod poradovým číslom 1 veriteľom Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215 759, ktorého pohľadávka bola zistená v sume 165,96 €
2. pod poradovým číslom 2 veriteľom Mgr. Vladimír Cipár, súdny exekútor, Vazovova 9, 811 07 Bratislava,
IČO: 36 060 577, ktorého pohľadávka bola zistená v sume 43,04 €
3. pod poradovým číslom 3 až 8 veriteľom Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 , ktorého pohľadávky boli zistené v sume 6.743,50 €,
4. pod poradovým číslom 9 veriteľom Mgr. Drahomír Kriváň, súdny exekútor, Záhradnícka 60, Bratislava,
ktorého pohľadávka bola zistená v sume 467,95 €
5. pod poradovým číslom 10 až 36 veriteľom Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, ktorého pohľadávky boli zistené v sume 54.797,33 €
6. pod poradovým číslom 37 až 67 Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, ktorého pohľadávky boli zistené v sume 132.497,55€
7. pod poradovým číslom 68 až 125 veriteľom Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska č. 21, 814 99
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7. pod poradovým číslom 68 až 125 veriteľom Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, ktorého pohľadávky boli zistené v sume 41.743,72€
8. pod poradovým číslom 126 veriteľom Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, Kežmarok,
IČO: 35 923 130, ktorého pohľadávka bola zistená v sume 973,99 €
9. pod poradovým číslom 127 veriteľom Spoločenstvo vlastníkov bytov, M. Bazovského 1893/1-5, 960 01
Zvolen, IČO: 37 889 001, ktorého pohľadávka bola zistená v sume 1.117,67 €
10. pod poradovým číslom 128 veriteľom Ernest Bartoš, nar. 3.6.1970, Adriána Bartošová nar. 22.9.1976, M.
Bazovského 1893/3, Zvolen, ktorého pohľadávka bola zistená v sume 41.167,35 €
11. pod poradovým číslom 129 až 130 veriteľom Profidebt Slovakia, s. r. o., Mliekarenská 10, Bratislava, IČO:
35 925 922, ktorého pohľadávky boli zistené v sume 2.266,89 €
12. pod poradovým číslom 131 veriteľom Credit Clearing Center, a. s., Farská 1338/42, IČO: 35839 651,
ktorého pohľadávka bola zistená v sume 574,95 €
13. pod poradovým číslom 134 veriteľom Wüstenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31 383
408, ktorého pohľadávka bola zistená v sume 649,30 €
14. Dodatočne bola prihlásená pohľadávka veriteľa Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen IČO:
320 439, ktorého pohľadávka bola zistená v sume 86,13 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom 135
15. Dodatočne bola prihlásená pohľadávka veriteľa Slovenská republika - Krajský súd Bratislava, Záhradnícka
10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759, ktorého pohľadávka bola zistená v sume 60,- € a ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 136
16. Dodatočne bola prihlásená pohľadávka veriteľa OLÝRA, s. r. o., IČO: 36 701 092Tatranská 295/15, 017 01
Považská Bystrica, ktorého pohľadávka bola zistená v sume 2.413,37 a ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým číslom 137

B. Súpis majetku

Spis majetku tvoria dve oddelené podstaty zhodne pre prihlášky pod poradovým číslom 37 až 46 a 51 až 67
veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v zistenej sume
119.897,45 €. Obidve podstaty boli zabezpečené rovnakým titulom a to Rozhodnutím o zriadení záložného práva č.
664/340/46513/09Jask vydaného DU v Lučenci zo dňa 26.8.2009 zapísané v katastri nehnuteľností na príslušnom
liste vlastníctva pod č. P165/09 zo dňa 22. 9. 2009 - 2198/09, Z -2178/09 zo dňa 16. 10. 2009 - 2395/09. Do
všeobecnej podstaty nebol spísaný žiaden majetok.

C. Rozvrh oddelenej podstaty 1

Majetok zaradený do súpisu oddelenej podstaty
Nehnuteľnosti na LV č. 3522 pre kat. úz. Zvolen parc. č. 1591 zast. pl. o výmere 232 m2, parc. č. A parc. č. 1592
záhrada o výmere 271 m2, rodinný dom č. sup. 272 postavený na parc. č. 1591, zapísané na úpadkyňu Irenu
Roháčovú v ½-vici v pomere k celku zverejnený v Obchodnom Vestníku č. 210/2011 zo dňa 2. 11. 2011 v súpisovej
hodnote 17.000,- €.
Výška zabezpečených pohľadávok v sume 119.897,45 €
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná a. s. Bratislava, IČO: 35 776 005
Zabezpečené pohľadávky z prihlášok:
č. 37 - v sume 66,38 €,

č. 38 - v sume 69,7 €,

č. 39 - v sume 4.290,04 €, č. 40 - v sume 21.824,47 €,

č. 41 - v sume 37.57 €,

č. 42 - v sume 194,94 €, č. 43 - v sume 465,67 €,

č. 44 - v sume 183,33 €,

č. 45 - v sume 46,07 €,

č. 46 - v sume 99,24 €,

č. 52 - v sume 1.965,07 €,

č. 51 - v sume 386,07 €,
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č. 53 - v sume 66,38 €,

č. 54 - v sume 66,38 €,

č. 55 - v sume 66,38 €,

č. 56 - v sume 66,38 €,

č. 57 - v sume 66,38 €,

č. 58 - v sume 66,38 €,

č. 59 - v sume 66,38 €,

č. 60 - v sume 66,38 €,

č. 61 - v sume 66,38 €,

č. 62 - 46.523,66 €,

č. 63 - v sume 4.029,57 €, č. 64 - v sume 29 775,14 €,

č. 65 - v sume 2.578,90 €, č. 66 - v sume 483,53 €,

č. 67 - v sume 6.280,68 €.

Postup a okolnosti speňažovania oddelenej podstaty
Pri predaji majetku som postupovala v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, v súlade s pokynom
uloženým príslušným orgánom v nadväznosti na ust. § 140 Občianskeho zákonníka, keď boli nehnuteľnosti
odpredané spoluvlastníkom nehnuteľností /Mgr. Pavel Mika, bytom 991 01 Šuľa č. 19, a manželka Bc. Zuzana
Miková rodená Kipeťová, bytom Sládkovičova 72, Banská Bystrica/ dňa 18. 7. 2012 po zaplatení plnej výšky kúpnej
ceny /suma 12.000,- € bola vložená na účet dňa 16. 4. 2012 a suma 10.650,- € bola vložená na účet dňa 18. 7.
2012/. Do vykonania rozvrhu oddelenej podstaty sa na účte nachádzali iba príjmy z predaja tejto podstaty, preto
úroky, ktoré k sume prirástli, som priradila k tejto podstate v zmysle ust. § 91 odst. 5 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, rovnako všetky bankové poplatky a daň z úroku okrem poplatku za založenie účtu, ktorý bol
rozdelený medzi obidve podstaty.
Koeficient oddelenej podstaty, ktorá bola predmetom rozvrhu oddelenej podstaty bol 69,37 %, ktorý som
použila pri rozdelení výdavkov predbežnej správkyne, paušálnej odmene predbežnej správkyne a odmene
správkyne do 1. schôdze veriteľov.
ROZVRH oddelenej podstaty 1 schválený zabezpečeným veriteľom
Príjmy
22 662,24
/výťažok zo speňaženia 22.650- €, daň z úroku 12,24 €/
€
Pohľadávky proti oddelenej podstate
- 1 778,89
/poštovné 1,20 €, inzercia 66,65 €, overenie podpisov 12,42 €, daň z nehnuteľností 23,18 €, bankové poplatky 60,76 €, daň z
€
úrokov 2,82 €, podiel na odmene správkyne do 1. schôdze veriteľov 1611,86
Podiel na spotrebovanom preddavku predbežnej správkyne

- 225,86 €

Odmena správkyne krátená o 10 %

- 2 476,51
€

Súdny poplatok z uspokojenia

- 45,32 €

Suma pripadajúca pre zabezpečeného veriteľa

18 135,66
€

Percentuálne uspokojenie

15,126 %

Neuspokojená časť zabezpečených pohľadávok

101
761,79 €

Suma 101.761,79 € bola započítaná pomerom 15 % na nasledovné zabezpečené pohľadávky:

č.

Názov veriteľa

37

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

38

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

39

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

40

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

Zistená suma

Rozvrh

Zostatok

66,38

10,01

56,37

69,70

10,54

59,16

4 290,04

648,91

3 641,13

21 824,47

3 301,17

18 523,30
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41

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

42

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

43

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

44

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

45

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

46

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

51

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

52

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

53

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

54

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

55

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

56

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

57

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

a.

58

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

59

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

60

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

61

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

62

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

63

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

64

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

65

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

66

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

67

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

s.

Deň vydania: 04.11.2014

37,57

5,68

31,89

194,94

29,49

165,45

465,67

70,44

395,23

183,33

27,73

155,60

46,07

6,97

39,10

99,24

15,01

84,23

386,07

58,40

327,67

1 965,07

297,24

1 667,83

66,38

10,04

56,34

66,38

10,04

56,34

66,38

10,04

56,34

66,38

10,04

56,34

66,38

10,04

56,34

66,38

10,04

56,34

66,38

10,04

56,34

66,38

10,04

56,34

66,38

10,04

56,34

46 523,66

7 037,17

39 486,49

4 029,57

609,51

3 420,06

29 775,14

4 503,79

25 271,35

2 578,90

390,08

2 188,82

483,53

73,14

410,39

6 280,68

950,02

5 330,66

119 897,45

18 135,66

101 761,79

D. Rozvrh oddelenej podstaty 2
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Majetok zaradený do súpisu oddelenej podstaty
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 5481 pre kat. úz. Môťová /okrs Zvolen/ byt č. 11 nachádzajúci sa v treťom vchode
na 2. poschodí bytového domu č. sup. 1893 na parc. č. 1092, 1093 a 1094, podiel na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach bytového domu v 5236/110367-inách, bez vlastníckeho práva k pozemku, zapísaný na
úpadkyňu Irenu Roháčovú v ½-vici v pomere k celku, zverejnený v Obchodnom Vestníku 210/2011 zo dňa 2. 11.
2011 v súpisovej hodnote 10.000,- €. Na nehnuteľnosti bol pri dražbe vypracovaný znalecký posudok súdneho
znalca Ing. Igor Podhájecký, Zvolen č. 05/2013 zo dňa 14. 7. 2013, výška ohodnotenia pripadajúca na podiel v
podstate predstavovala sumu 9.300,- €.
Výška zabezpečených pohľadávok zostatok z prihlásenej sumy 119.897,45 €, ktorá zostala po odpočítaní sumy
18 135,66 € , ktorou boli rovnaké pohľadávky z rovnakých prihlášok uspokojené z oddelenej podstaty 1 , pričom
zostatok činí 101.761,79 €
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná a. s. Bratislava, IČO: 35 776 005
Zabezpečené pohľadávky z prihlášok:
č. 37 - v sume 66,38 €,

č. 38 - v sume 69,7 €,

č. 41 - v sume 37.57 €,

č. 42 - v sume 194,94 €, č. 43 - v sume 465,67 €,

č. 44 - v sume 183,33 €,

č. 45 - v sume 46,07 €,

č. 46 - v sume 99,24 €,

č. 51 - v sume 386,07 €,

č. 52 - v sume 1.965,07 €,

č. 53 - v sume 66,38 €,

č. 54 - v sume 66,38 €,

č. 55 - v sume 66,38 €,

č. 56 - v sume 66,38 €,

č. 57 - v sume 66,38 €,

č. 58 - v sume 66,38 €,

č. 59 - v sume 66,38 €,

č. 60 - v sume 66,38 €,

č. 61 - v sume 66,38 €,

č. 62 - 46.523,66 €,

č. 63 - v sume 4.029,57 €, č. 64 - v sume 29 775,14 €,

č. 65 - v sume 2.578,90 €, č. 66 - v sume 483,53 €,

č. 39 - v sume 4.290,04 €, č. 40 - v sume 21.824,47 €,

č. 67 - v sume 6.280,68 €.

Postup a okolnosti speňažovania oddelenej podstaty
Pri predaji majetku som postupovala v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, v súlade s pokynmi
uloženými príslušným orgánom - Slovenská konsolidačná a. s. Bratislava, IČO: 35 776 005. K úspešnej dražbe
došlo na základe záväzného pokynu č. 314511/OSP1/2013 zo dňa 20. 12. 2013. Samotné speňažovanie
prebiehalo nasledovne:
·
·
·
·

I. kolo dražby prebehlo dňa 19. 8. 2013. Dražba bola zverejnená v Obchodnom Vestníku č. 139 zo dňa 22.
7. 2013, v reklamnom periodiku Pardon dňa 20. 7. 2013, tiež vyvesením na úradnej tabuli Mesta Zvolen.
Dražba bola neúspešná.
II. kolo dražby prebehlo dňa 31. 10. 2013. Dražba bola zverejnená v Obchodnom Vestníku č. 187 zo dňa
27. 9. 2013, v reklamnom periodiku Pardon dňa 27. 9. 2013 a vyvesením na úradnej tabuli Mesta Zvolen.
Dražba bola neúspešná.
III. kolo prebehlo dňa 25. 2. 2014. Dražba bola zverejnená v Obchodnom Vestníku č. 11 zo dňa 17. 1.
2014, v reklamnom periodiku Pardon dňa 13. 1. 2014 a vyvesením na úradnej tabuli Mesta Zvolen. Dražba
bola neúspešná.
III. opakované kolo prebehlo dňa 28. 5. 2014. Dražba bola zverejnená v Obchodnom Vestníku č. 84 zo
dňa 5. 5. 2014, v reklamnom periodiku Pardon dňa 3. 5. 2014 a vyvesením na úradnej tabuli Mesta Zvolen.
Dražba bola úspešná. Vydražiteľom sa stal jediný účastník Ing. Tomáš Brisuda, nar. 21. 8. 1987, r. č.
XXXXXX/XXXX, bytom 038 43 Socovce 15 za vyvolávaciu cenu 3.000,- €

Koeficient oddelenej podstaty pre rozdelenie nespotrebovaného preddavku z návrhu na konkurz, paušálnej
odmene predbežnej správkyne a odmene správkyne do 1. schôdze veriteľov je 30,63 %. Od vykonania rozvrhu
oddelenej podstaty 1 sa na účte nachádzali iba príjmy z predaja tejto podstaty, preto úroky, ktoré k sume prirástli,
boli priradené k tejto podstate v zmysle ust. § 91 odst. 5 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, rovnako všetky
bankové poplatky a daň z úroku okrem poplatku za zriadenie účtu, ktorý bol rozdelený medzi obidve podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ROZVRH oddelenej podstaty 2 schválený zabezpečeným veriteľom
Príjmy /výťažok z dražby 3.000,- €, pripísaný úrok 0,80 €/

3 000,80

Pohľadávky proti oddelenej podstate
- 1 526,73
/vypracovanie znaleckého posudku 195,00 €, poštovné 2,15 €, Inzercia 153,14 €, notárske poplatky 402,64 €, cestovné 28,83 €
€
daň z nehnuteľností 8,60 €, bankové poplatky 24,49 €, daň z úrokov 0,17 €, podiel na odmene do 1. schôdze 711,71 €
Podiel na spotrebovanom poplatku z návrhu na konkurz

111,25 €

Odmena správkyne krátená o 10 %

- 181,00 €

Súdny poplatok z uspokojenia

- 6,00 €

Suma pripadajúca pre zabezpečeného veriteľa

1 175,82
€

Percentuálne uspokojenie

1,155 %

Neuspokojená časť zabezpečených pohľadávok

100
585,97 €

Suma 100.585,97 € bola započítaná pomerne na nasledovné zabezpečené pohľadávky

č.

Názov veriteľa

37

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

38

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

39

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

40

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

41

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

42

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

43

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

44

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

45

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

46

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

51

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

52

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

53

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

54

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

55

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

56

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

Zistená suma

Rozvrh

Zostatok

56,37

0,65

55,72

59,16

0,68

58,48

3 641,13

42,56

18 523,30

213,94

31,89

0,37

31,52

165,45

1,91

163,54

395,23

4,56

390,67

155,60

1,80

153,80

39,10

0,45

38,65

84,23

0,97

83,26

327,67

3,78

323,89

1 667,83

19,26

56,34

0,65

55,69

56,34

0,65

55,69

56,34

0,65

55,69

56,34

0,65

55,69

3 598,57
18 309,36

1 648,57
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57

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

a.

s.

58

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

59

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

60

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

61

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

62

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

63

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

64

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

65

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

66

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

67

Slovenská
konsolidačná,
a.
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

s.

IČO:

35

776

005

Deň vydania: 04.11.2014

56,34

0,65

55,69

56,34

0,65

55,69

56,34

0,65

55,69

56,34

0,65

55,69

56,34

0,65

55,69

39 486,49

456,07

3 420,06

39,50

25 271,35

291,88

2 188,82

25,28

410,39

4,74

5 330,66

61,57

101 761,79

1175,82

39 030,42
3 380,56
24 979,47
2 163,54
405,65
5 269,09
100 585,97

E. Pohľadávky proti podstate

Pohľadávky proti podstate, ktoré vznikli pri vedení konkurzu sa týkali oddelených podstát, boli uspokojené z výťažku
týchto oddelených podstát, boli predmetom rozvrhu oddelenej podstaty vo výške, ako je to vyššie uvedené. Počas
konkurzu bola správkyni konkurzne podstaty doručená prihláška proti všeobecnej podstate, ktorá uspokojená
nebude vzhľadom na skutočnosť, že vo všeobecnej podstate sa nenachádzal žiaden majetok, z ktorého výťažku by
mohla byť uspokojená. Jedná sa o prihlášku nasledovného veriteľa:

136

Slovenská republika - Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759

60,00

Neuspokojuje sa

F. Rozvrh všeobecnej podstaty

Pri vyhlásení konkurzu ani počas neho nebol do súpisu všeobecnej podstaty zaradený žiaden majetok, z ktorého
dôvodu zostanú prihlášky veriteľov všeobecnej podstaty neuspokojené. Jedná sa o prihlášky veriteľov pohľadávok
proti všeobecnej podstate, ako aj neuspokojené zostatky pohľadávok proti oddeleným podstatám nasledovne:

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

Názov veriteľa

Zistená suma

1

Slovenská republika - Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759

165,96

Neuspokojuje sa

2

Mgr. Vladimír Cipár, súdny exekútor,
Vazovova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 36 060 577

43,04

Neuspokojuje sa

3

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

386,52

Neuspokojuje sa

4

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

442,67

Neuspokojuje sa

5

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

743,10

Neuspokojuje sa

6

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

2 588,86

Neuspokojuje sa

7

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

423,22

Neuspokojuje sa

8

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

2 159,13

Neuspokojuje sa

9

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

467,95

Neuspokojuje sa

10

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

156,33

Neuspokojuje sa

17

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

37,87

Neuspokojuje sa

18

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

66,02

Neuspokojuje sa

26

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

66,38

Neuspokojuje sa

27

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

52 826,29

Neuspokojuje sa

31

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

697,90

Neuspokojuje sa

32

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

746,19

Neuspokojuje sa

33

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

96,42

Neuspokojuje sa

34

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

103,93

Neuspokojuje sa

37

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

38

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

39

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

40

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

Slovenská

a.

s.

IČO:

35

776

005

konsolidačná,

55,72

Neuspokojuje sa

58,48

Neuspokojuje sa

3 598,57

Neuspokojuje sa

18 309,36

Neuspokojuje sa
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41

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

42

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

43

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

44

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

45

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

46

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

47

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

48

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

49

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

50

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

51

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

52

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

53

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

54

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

55

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

56

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

57

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

58

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

59

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

60

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

61

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

62

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

63

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

64

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

65

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

66

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

67

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

68

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

a.

31,52

Neuspokojuje sa

163,54

Neuspokojuje sa

390,67

Neuspokojuje sa

153,80

Neuspokojuje sa

38,65

Neuspokojuje sa

83,26

Neuspokojuje sa

31,80

Neuspokojuje sa

33,40

Neuspokojuje sa

2 059,20

Neuspokojuje sa

10 475,70

Neuspokojuje sa

323,89

Neuspokojuje sa

1 648,57

Neuspokojuje sa

55,69

Neuspokojuje sa

55,69

Neuspokojuje sa

55,69

Neuspokojuje sa

55,69

Neuspokojuje sa

55,69

Neuspokojuje sa

55,69

Neuspokojuje sa

55,69

Neuspokojuje sa

55,69

Neuspokojuje sa

55,69

Neuspokojuje sa

39 030,42

Neuspokojuje sa

3 380,56

Neuspokojuje sa

24 979,47

Neuspokojuje sa

2 163,54

Neuspokojuje sa

405,65

Neuspokojuje sa

5 269,09

Neuspokojuje sa

s.

763,46

Neuspokojuje sa
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69

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

70

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

71

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

72

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

73

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

74

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

75

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

76

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

77

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

78

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

79

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

80

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

81

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

82

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

83

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

84

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

85

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

86

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

87

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

88

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

89

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

90

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

91

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

92

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

93

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

94

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

95

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

96

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

Slovenská

a.

s.

IČO:

35

776

005

97

konsolidačná,

3 976,23

Neuspokojuje sa

1 538,73

Neuspokojuje sa

143,06

Neuspokojuje sa

38,17

Neuspokojuje sa

24,29

Neuspokojuje sa

80,16

Neuspokojuje sa

50,78

Neuspokojuje sa

200,71

Neuspokojuje sa

44,04

Neuspokojuje sa

4 014,61

Neuspokojuje sa

3 072,29

Neuspokojuje sa

48,23

Neuspokojuje sa

330,11

Neuspokojuje sa

493,22

Neuspokojuje sa

386,90

Neuspokojuje sa

302,36

Neuspokojuje sa

138,25

Neuspokojuje sa

38,67

Neuspokojuje sa

42,88

Neuspokojuje sa

42,88

Neuspokojuje sa

2,82

Neuspokojuje sa

27,38

Neuspokojuje sa

85,77

Neuspokojuje sa

85,77

Neuspokojuje sa

45,94

Neuspokojuje sa

56,79

Neuspokojuje sa

60,71

Neuspokojuje sa

60,71

Neuspokojuje sa

60,71

Neuspokojuje sa
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97

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

98

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

99

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

100

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

101

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

102

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

103

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

104

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

105

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

106

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

107

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

108

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

109

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

100

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

110

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

112

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

113

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

114

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

115

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

116

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

117

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

118

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

119

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

120

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

121

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

122

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

123

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

124

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

125

Slovenská
konsolidačná,
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava

a.

s.

IČO:

35

776

005

60,71

Neuspokojuje sa

217,68

Neuspokojuje sa

243,04

Neuspokojuje sa

243,04

Neuspokojuje sa

303,65

Neuspokojuje sa

954,85

Neuspokojuje sa

1 259,47

Neuspokojuje sa

1 259,47

Neuspokojuje sa

1 259,47

Neuspokojuje sa

1 260,70

Neuspokojuje sa

1 260,70

Neuspokojuje sa

1 260,70

Neuspokojuje sa

1 260,70

Neuspokojuje sa

1 260,70

Neuspokojuje sa

1 260,70

Neuspokojuje sa

1 260,70

Neuspokojuje sa

1 260,70

Neuspokojuje sa

1 260,70

Neuspokojuje sa

1 344,35

Neuspokojuje sa

1 344,35

Neuspokojuje sa

869,34

Neuspokojuje sa

4 025,38

Neuspokojuje sa

3,78

Neuspokojuje sa

11,11

Neuspokojuje sa

32,43

Neuspokojuje sa

70,83

Neuspokojuje sa

35,41

Neuspokojuje sa

629,95

Neuspokojuje sa

33,19

Neuspokojuje sa
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126 Consumer Finance Holding, a. s., Hlavné námestie 12, Kežmarok, IČO: 35 923 130

973,99

Neuspokojuje sa

127 Spoločenstvo vlastníkov bytov, M. Bazovského 1893/1-5, 960 01 Zvolen, IČO: 37 889 001

1 117,67

Neuspokojuje sa

128 Ernest Bartoš, nar. 3.6.1970, Adriána Bartošová nar. 22.9.1976, M. Bazovského 1893/3, Zvolen

41 167,35

Neuspokojuje sa

129 Profidebt Slovakia, s. r. o., Mliekarenská 10, Bratislava, IČO: 35 925 922

1 338,37

Neuspokojuje sa

130 Profidebt Slovakia, s. r. o., Mliekarenská 10, Bratislava, IČO: 35 925 922

928,52

Neuspokojuje sa

131 Credit Clearing Center, a. s., Farská 1338/42, IČO: 35839 651

574,95

Neuspokojuje sa

134 Wustenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31 383 408

649,30

Neuspokojuje sa

135 Mesto Zvolen, Námestie slobody č. 22, Zvolen, IČO: 320 439

86,13

Neuspokojuje sa

2 413,47

Neuspokojuje sa

137

OLÝRA, s. r. o., IČO: 36 701 092
Tatranská 295/15, 017 01 Považská Bystrica

JUDr. Marta Todeková
Správkyňa konkurznej podstaty

Kontakt:
č. tel. 0903528361
03528361, e-mail todekova.marta@centrum

K021301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SONETSTAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 730 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36R/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 22.10.2014 sp. zn. 36R/2/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 207/2014 zo dňa 29.10.2014, vo veci reštrukturalizácie dlžníka: SONETSTAV, s.r.o., so sídlom:
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 44 730 101, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 23505/V, bol potvrdený reštrukturalizačný plán dlžníka.
Podľa záväznej časti plánu a s použitím ustanovení § 162 až § 165 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bola dlžníkovi:
SONETSTAV, s.r.o., so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 44 730 101, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23505/V, nariadená dozorná správa a za dozorného správcu
určený JUDr. Erik Bilský, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod
značkou S1477, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
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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Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
- zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- prevod nehnuteľného majetku, zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku, zaťaženie nehnuteľného
majetku záložným, alebo obdobným právom
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
- poskytnúť akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie spriaznenej osobe dlžníka
- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky
- všetky právne úkony nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle § 10 ZKR
- právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov
- právny úkon , ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok
- právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom
- zabezpečenie záväzku zmenkou alebo biankozmenkou
- každý právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 20.000 EUR, resp. všetky právne
úkony, ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 30.000 EUR za kalendárny mesiac.
V zmysle § 163 ods. 3 ZKR je možno odporovať tým právnym úkonom dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu dozorného
správcu a boli urobené bez jeho súhlasu.
Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy
v Obchodnom vestníku.

JUDr. Erik Bilský,
správca S1477

K021302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TopFood Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 687
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 04.11.2014

23K/17/2014S1477
23K/17/2014
Iné zverejnenie

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 15.07.2014 č. k. 23K/17/2014-136, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 140/2014 zo dňa 23.07.2014 pod položkou K014153, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TopFood
Slovakia, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 351 687, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského,
so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava a zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote prihláška pohľadávky,
ktorú Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovne:
Por. č.

1.

Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

Jozef Müller

Šafáriková 4455/15, Topolčany

33 990 506

472,37 €

V Trnave dňa 30.10.2014
JUDr. Erik Bilský
správca S1477

K021303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CHV Container SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 0, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 970 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/13/2012 S1148
Spisová značka súdneho spisu:
36K/13/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru
Miesto konania:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava

Dátum konania:

28.10.2014

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, písomné
hlasovanie zo dňa 24.10.2014 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr.
Martin Lipovský – člen predstavenstva (v zmysle prílohy)
2. Člen VV: Air Products Slovakia, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy č. 74, 821 05 Bratislava, v zast. Mgr. Andrea
Fedorová, advokátsky koncipient SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
– písomné hlasovanie doručené SK, a.s. e-mailom dňa 24.10.2014 (v zmysle prílohy)
3. Člen VV: PROFIMET Slovakia s.r.o., so sídlom Most pri Bratislave 877, 900 46 Most pri Bratislave, v zast.
JUDr. Miroslav Jalč, CSc., konateľ – písomné hlasovanie doručené SK, a.s. e-mailom dňa 28.10.2014 (v
zmysle prílohy)
Program:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Otvorenie
2. Udelenie súhlasu na predaj majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu – peňažných pohľadávok
3. Záver

K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho
členovia.
K bodu 2):
Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu CHV
Container s.r.o., so sídlom Nový Dvor, 930 32 Blatná na Ostrove, IČO: 35 970 596, sp. zn.: 36K/13/2012, e-mailom
dňa 22.10.204 obdržala od správcu konkurznej podstaty JUDr. Štefana Dostála žiadosť na udelenie súhlasu na
predaj majetku všeobecnej KP úpadcu – peňažné pohľadávky.
SKP na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 15.08.2014 zverejnil v Obchodnom vestníku
č. 165/2014 dňa 27.08.2014 a v regionálnom týždenníku „Žitný Ostrov“ dňa 03.09.2014 ponuku na odpredaj
„Súboru pohľadávok“ úpadcu.
Špecifikácia pohľadávok úpadcu určených na predaj bola zverejnená v Obchodnom vestníku číslo 165/2014
dňa 12.08.2014. Jedná sa o 57 pohľadávok úpadcu v celkovej súpisovej hodnote 140 530,02 € voči 24 dlžníkom,
z toho 4 sú v zahraničí.
Spoločnosť fulfill logistics gmbh, Anrissenweg 6, Stiege 1, Top 2, 2345 Brunn am Gebirge, UID: AT
U66183444, FN 357176i zastúpená: Michael Czizsek - konateľ, dňa 25.09.2014 osobným podaním doručila na
adresu správcu konkurznej podstaty záväznú ponuku na odkúpenie „Súboru pohľadávok“ úpadcu za ponúknutú
kúpnu cenu 25 000,00 €.
SKP navrhuje pohľadávky úpadcu ako „Súbor“ odpredať záujemcovi za kúpnu cenu 25 000,00 €.
Návrh uznesenia veriteľského výboru:
V konkurznom konaní úpadcu CHV Container SK s.r.o., so sídlom Nový Dvor, 930 32 Blatná na Ostrove, IČO: 35 970 596, sp. zn.:
36K/13/2012, Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru, e-mailom zo dňa 24.10.2014 predložila veriteľskému výboru
na schválenie uznesenie v znení:
Uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu CHV Container SK, s.r.o., so sídlom Nový Dvor, 930 32 Blatná na Ostrove, IČO: 35 970
596, ktoré je vedené Okresným súdom Trnava pod sp. zn.: 36K/13/2012, udeľuje správcovi konkurznej podstaty Ing. Štefanovi Dostálovi, so
sídlom kancelárie Robotnícka 79, 905 01 Senica, zn. správcu: S1148, súhlas na uzatvorenie Zmluvy o odplatnom postúpení uceleného
súboru pohľadávok, špeci-fikácia ktorých bola zverejnená v Obchodnom vestníku číslo 165/2014 dňa 12.08.2014 /jedná sa o 57 pohľa-dávok
úpadcu v celkovej súpisovej hodnote 140 530,02 € voči 24 dlžníkom, z toho 4 sú v zahraničí/, v znení predloženom správcom, so záujemcom
fulfill logistics gmbh, Anrissenweg 6, Stiege 1, Top 2, 2345 Brunn am Gebirge, UID: AT U66183444, FN 357176i, za kúpnu cenu
25 000,00 €.“

Bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy
SK, a.s.
Air Products Slovakia, s.r.o., v zast. Mgr. Andrea Fedorová, advokátsky koncipient SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o.
PROFIMET Slovakia s.r.o., v zast. JUDr. Miroslav Jalč, CSc., konateľ
PROTI: 0 hlasov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“
Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci členovia veriteľského výboru, veriteľský
výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.
K bodu 3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV
vo forme písomného hlasovania) Okresnému súdu Trnava a správcovi JUDr. Štefanovi Dostálovi, so sídlom
kancelárieRobotnícka 79, 905 01 Senica.
Predseda VV zaviazal správcu JUDr. Štefana Dostála zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 28.10.2014
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru :
Slovenská konsolidačná, a.s.
zastúpená Ing. Jana Šírová

K021304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Súpisová zložka majetku č. 3
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Sedacia súprava s dvoma taburetkami , poťah hnedá látka
Približný rok výroby : nezistený
Stav opotrebovanosti : primerané opotrebovanie
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 20,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 4
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Konferenčný stolík drevený
Približný rok výroby : nezistený
Stav opotrebovanosti : primerané opotrebovanie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 15,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 5
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Komody drevené štvorzásuvkové , 2ks
Približný rok výroby : nezistený
Stav opotrebovanosti : primerané opotrebovanie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 20,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 6
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Rýchlovarná kanvica zn. ECG
Približný rok výroby : nezistený
Stav opotrebovanosti : zachovalá

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 5,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 7
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Televízor zn. OVP s uhlopriečkou 51 cm
Približný rok výroby : nezistený
Stav opotrebovanosti : zachovalý
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 15,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 8
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Vysávač zn. Rowenta 2100 W
Približný rok výroby : 2009
Stav opotrebovanosti : zachovalý
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 15,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 9
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Drevená lavička s dreveným kreslom s poduškami , poťah hnedá látka
Približný rok výroby : nezistený
Stav opotrebovanosti : značne opotrebované

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 5,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 10
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Kreslo drevené, poťah čierna koženka
Približný rok výroby : nezistený
Stav opotrebovanosti : zachovalý
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 15,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 11
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Zásobníkový ohrievač
Približný rok výroby : nezistený
Stav opotrebovanosti : zachovalý
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 50,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 12
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Sporák kombinovaný zn. Elektrolux, štvorhorákový
Približný rok výroby : 2002
Stav opotrebovanosti : zachovalý
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 15,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 13
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Kuchynská linka
Približný rok výroby : 1984
Stav opotrebovanosti : značne opotrebovaná
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 5,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 14
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Sedacia súprava s dvama fotelkami
Približný rok výroby : 1984
Stav opotrebovanosti : značne opotrebovaná
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 5,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 15
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Botník drevený
Približný rok výroby : 1994
Stav opotrebovanosti : značne poškodený
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 1,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 16
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Jedálenské skrinky , 3ks
Približný rok výroby : 1994
Stav opotrebovanosti : značne opotrebované
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 5,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 17
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Kreslo drevené
Približný rok výroby : 1994
Stav opotrebovanosti : značne poškodené
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 1,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 18
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Kuchynské stoly , 2 ks
Približný rok výroby : 1994
Stav opotrebovanosti : značne opotrebované
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 2,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 19
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Pohovka
Približný rok výroby : 1994
Stav opotrebovanosti : značne opotrebovaná
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 1,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 20
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis : Televízor zn. OTAVA s uhlopriečkou 67 cm
Približný rok výroby : nezistený
Stav opotrebovanosti : poškodený
Spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 1,00 €
Deň zápisu majetku do súpisu : 27. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Poznámka : podiel 1/1 je v režime BSM s manželom Rudolfom Zemánkom , BSM nie je vyporiadané
Súpisová zložka majetku č. 21
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 663,88 €
Mena : EUR
Súpisová hodnota v € : 663,88 €
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Právny dôvod vzniku : uznesenie Okresného súdu v Žiline zo dňa 9. 10. 2014o poukázaní nespotrebovaného
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Dlžník : Okresný súd, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. a) zákona
Súpisová zložka majetku č. 22
Typ súpisovej zložky majetku : iná majetková hodnota
Celková suma : 406,33 €
Mena : EUR
Súpisová hodnota v € : 406,33 €
Popis : Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac september 2014 poukázané na účet konkurznej
podstaty zamestnávateľom Slovenská pošta, a.s. , Banská Bystrica v zmysle § 72 ods. 2 zákona
Register, kde sa eviduje : ČSOB, a. s., pobočka Martin
Deň zápisu majetku do súpisu : 21. 10. 2014
Dôvod zápisu majetku do súpisu : § 67 ods. 1 písm. b) zákona

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

K021305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Michalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 8/5101, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/33/2014 S-1312
Spisová značka súdneho spisu:
3K/33/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Michal Mihálik, správca úpadcu: Richard Michalko, bydlisko Dudvážska 8/5101, 821 07 Bratislava, dátum
narodenia: 18.03.1983, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 18.12.2014, o 09:30 hod, v
kancelárii správcu: Obchodná 2, 811 06 Bratislava (vchod z Námestia SNP 1, Bratislava), s nasledovným
programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu
veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR), 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. Poznámka: V prípade, že avizuje svoju účasť na schôdzi
veriteľov počet veriteľov, ktorý kapacitne prekračuje možnosti sídla správcu, bude zverejnené oznámenie v
Obchodnom vestníku o zmene miesta konania schôdze veriteľov.
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K021306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikro systém Žilina, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borická 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 695
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/31/2010 S1162
Spisová značka súdneho spisu:
4K/31/2010
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Mikro systém Žilina, s.r.o. „v konkurze“,
oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dobrovoľných dražbách“) zverejňuje podľa ustanovenia § 17
zákona o dobrovoľných dražbách a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné Oznámenie o dražbe:

Navrhovateľ:

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová

IČO:

42 054 915

Sídlo:

Jesenského 29, 036 01 Martin

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S1162

ako správca konkurznej podstaty úpadcu:

Mikro systém Žilina, s.r.o., „v konkurze“
IČO: 36 669 695
Sídlo: Borická 13, 010 01 Žilina
Dražobník:

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová

správca konkurznej podstaty úpadcu
IČO: 42 054 915
Sídlo: Jesenského 29, 036 01 Martin
Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
Značka správcu: S1162
Miesto konania dražby: v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ľudmily Chodelkovej, so sídlom Ul . 1. Mája č. 5,
010 01 Žilina
Dátum konania dražby: 02.12.2014
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Čas otvorenia dražby: 15:00 hod.
( účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražba: 1. kolo dražby
Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - pozemok registra „C“ na parcele č.
362/1, 362/4, 366/1, 366/2 a 369/1 v k. ú. Vrútky, okres Martin, zapísaný na LV č. 2386,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Označenie predmetu dražby: nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci: Vrútky
katastrálne územie: Vrútky, okres: Martin
list vlastníctva: LV č. 2386
parcela registra „C“ číslo:
362/1, druh pozemku: záhrady o výmere 146 m2,
362/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2,
366/1, druh pozemku: záhrady o výmere 244 m2,
366/2, druh pozemku: záhrady o výmere 74 m2,
369/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 315 m2,
vo vlastníctve: Spirit Group Agency, s.r.o., so sídlom Haanova 48, 851 04 Bratislava, v
spoluvlastníckom podiele 1/1.
Opis predmetu dražby: Pozemky parc. č. 366/1, 366/2 a 369/1 k. ú. Vrútky
Predmetné pozemky sa nachádzajú v meste Vrútky, na Ul. sv. Cyrila a Metoda.
Mesto Vrútky je mesto s počtom obyvateľov 7000, nachádza sa v tesnej blízkosti
mesta Martin. Medzi mestami je plynulá zástavba a pozemky sa nachádzajú priamo
na hranici oboch katastrálnych území. Pozemky sa nachádzajú v lokalite, ktorá je
zastavaná staršími rodinnými domami, na susednom pozemku sa nachádza ľahká
výroba a služby. Pozemok mal byť podľa zámerov investorov súčasťou novej
lokality na výstavbu rodinných domov, kde sú už rozostavané domy, aj dokončené
rodinné domy. Podľa plánov investora mala byť lokalita sprístupnená z Ul. M. Dulu
v Martine (Priekopa) a tiež z Ul. sv. Cyrila a Metoda. Investor vysporiadal iba časť
pozemkov, ktoré nestačili na zabezpečenie prístupu - prepojenia oboch ulíc a
prístup je riešený iba z miestnej časti Priekopa. Pozemky sú prístupné z Ul. sv.
Cyrila a Metoda, sú situované za sebou, t. j. prístup na pozemok 366/1 je priamo z
Ul. sv. Cyrila a Metoda, prístup na pozemok 366/2 je cez pozemok 366/1 a prístup
na pozemok 369/1 je cez predchádzajúce dva pozemky. Pozemky sú nezastavané,
zatrávnené, prípadne zarastené neupravenou a neudržiavanou zeleňou. Na
pozemku parc. č. KN-C 366/1 sa nachádzajú dve šachty, jedna pravdepodobne
vodomerná, avšak pri obhliadke nebolo možné zistiť ich vlastníka a ani ich
využívanie v súčasnosti. Pozemky je možné napojiť na verejný rozvod vody,
kanalizácie, el. energie a plynu. V blízkosti s dostupnosťou cca 10 min peši sa
nachádza zastávka MHD, pošta, zdravotné stredisko, v dostupnosti do 15 min peši
je centrum mesta Vrútky so sieťou obchodných prevádzok a služieb, základnou
školou, materskou školou, strednými školami. V meste sa nachádza vlaková
stanica na trase Košice - Žilina – Bratislava. V dostupnosti do 15 min autom je
dostupné centrum mesta Martin s obchodnými prevádzkami, ďalšími zdravotnými
strediskami a fakultnou nemocnicou, lekárňami, základnými školami, poštou,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

38

Obchodný vestník 211/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2014

strediskami a fakultnou nemocnicou, lekárňami, základnými školami, poštou,
plaváreň, národná knižnica, stredná škola, Okresný súd, administratívna budova
Mestského úradu so sídlami ďalších úradov na úrovni obvodných úradov, dom
kultúry Strojár s kinosálou a aj mestská časť Podháj so športovou halou,
fitnescentrom, zimným štadiónom. V dostupnosti do 5 min autom sú obchodné
centrá TULIP, BauMax, TESCO, NAY, a pod. Za povyšujúci faktor je považovaný
fakt, že pozemok sa nachádza v meste Vrútky, ktoré je v bezprostrednej blízkosti
mesta Martin, z ktorého vyplýva zvýšený záujem na kúpu nehnuteľností.

Pozemky parc. č. 362/1 k. ú. Vrútky
Predmetný pozemok sa nachádza v meste Vrútky, na hranici s katastrálnym
územím Priekopa, ktoré patrí do mesta Martin. Mesto Vrútky je mesto s počtom
obyvateľov cca 7000. Pozemok sa nachádza v okrajovej časti, v lokalite, ktorá je
zastavaná štandardnými rodinnými domami so štandardným vybavením, v blízkosti
sa nachádza ľahká výroba a služby. Pozemok je prístupný z prístupovej
komunikácie, prechádzajúcej cez novú lokalitu na výstavbu rodinných domov, kde
sú už rozostavané domy, aj dokončené rodinné domy. Prístup k pozemku peši je
možný aj z ul. Volgogradská, resp. J. Š. Šikuru, prístup autom je možný iba cez
uličnú sieť mesta Vrútky a následne miestnu časť Priekopa (Martin). Pozemok je
možné napojiť na verejný rozvod vody, kanalizácie, el. energie, plynu,
telekomunikačných rozvodov - inžinierske siete sú dostupné z novej lokality IBV.
Pozemok mal byť podľa zámerov investorov súčasťou novej lokality na výstavbu
rodinných domov, kde sú už rozostavané domy, aj dokončené rodinné domy. Podľa
plánov investora mala byť lokalita sprístupnená z Ul. M. Dulu v Martine (Priekopa) a
tiež z Ul. sv. Cyrila a Metoda. Investor vysporiadal iba časť pozemkov, ktoré
nestačili na zabezpečenie prístupu - prepojenia oboch ulíc a prístup je riešený iba z
miestnej časti Priekopa. Pozemok je nezastavaný, zarastený neupravenou a
neudržiavanou zeleňou. V blízkosti s dostupnosťou cca 10 min peši sa nachádza
zastávka MHD, pošta, zdravotné stredisko, v dostupnosti do 15 min peši je
centrum mesta Vrútky so sieťou obchodných prevádzok a služieb, základnou
školou, materskou školou, strednými školami. V meste sa nachádza vlaková
stanica na trase Košice - Žilina – Bratislava. V dostupnosti do 15 min autom je
dostupné centrum mesta Martin s obchodnými prevádzkami, ďalšími zdravotnými
strediskami a fakultnou nemocnicou, lekárňami, základnými školami, poštou,
plaváreň, národná knižnica, stredná škola, Okresný súd, administratívna budova
Mestského úradu so sídlami ďalších úradov na úrovni obvodných úradov, dom
kultúry Strojár s kinosálou a aj mestská časť Podháj so športovou halou,
fitnescentrom, zimným štadiónom. V dostupnosti do 5 min autom sú obchodné
centrá TULIP, BauMax, TESCO, NAY, a pod. Za ponižujúci faktor je považovaná
výmeru pozemku - 146 m2 a jeho tvar, resp. šírku. (cca 6 m). Pozemok je
pomerne úzky, jeho šírka je cca 6 m, (meraná v mape portálu katastra). Pozemok s
touto výmerou a tvarom nie je vhodný na zastavanie rodinným domom, je možné
na ňom realizovať menšiu stavbu (garáž, hosp. budova a pod.), alebo ho využiť
napr. pričlenením k susedným pozemkom. Za povyšujúci faktor je považovaný fakt,
že pozemok sa nachádza v meste Vrútky, ktoré je v bezprostrednej blízkosti mesta
Martin, z ktorého vyplýva zvýšený záujem na kúpu nehnuteľností.

Pozemky parc. č. 362/4 k. ú. Vrútky
Predmetný pozemok sa nachádza v meste Vrútky, na hranici s katastrálnym
územím Priekopa, ktoré patrí do mesta Martin. Mesto Vrútky je mesto s počtom
obyvateľov cca 7000. Pozemok sa nachádza v okrajovej časti, v lokalite, ktorá je
zastavaná štandardnými rodinnými domami so štandardným vybavením, v blízkosti
sa nachádza ľahká výroba a služby. Pozemok je prístupný z prístupovej
komunikácie, prechádzajúcej cez novú lokalitu na výstavbu rodinných domov, kde
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komunikácie, prechádzajúcej cez novú lokalitu na výstavbu rodinných domov, kde
sú už rozostavané domy, aj dokončené rodinné domy, aj z Ul. M. Dulu. Prístup k
pozemku peši je možný aj z ul. Volgogradská, resp. J. Š. Šikuru, prístup autom je
možný iba cez uličnú sieť mesta Vrútky a následne miestnu časť Priekopa (Martin).
Pozemok je možné napojiť na verejný rozvod vody, kanalizácie, el. energie, plynu,
telekomunikačných rozvodov - inžinierske siete sú dostupné z novej lokality IBV.
Pozemok je nezastavaný, zatrávnený. V blízkosti s dostupnosťou cca 10 min peši
sa nachádza zastávka MHD, v dostupnosti do 5 min autom je centrum mesta
Vrútky so sieťou obchodných prevádzok a služieb, základnou školou, materskou
školou, strednými školami. V meste sa nachádza vlaková stanica na trase Košice Žilina – Bratislava. V dostupnosti do 15 min autom je dostupné centrum mesta
Martin s obchodnými prevádzkami, ďalšími zdravotnými strediskami a fakultnou
nemocnicou, lekárňami, základnými školami, poštou, plaváreň, národná knižnica,
stredná škola, Okresný súd, administratívna budova Mestského úradu so sídlami
ďalších úradov na úrovni obvodných úradov, dom kultúry Strojár s kinosálou a aj
mestská časť Podháj so športovou halou, fitnescentrom, zimným štadiónom. V
dostupnosti do 5 min autom sú obchodné centrá TULIP, BauMax, TESCO, NAY, a
pod. Za ponižujúci faktor je považovaná výmera pozemku – 7 m2 a jeho tvar, resp.
šírku. (cca 1 m). Pozemok je úzky, jeho šírka je cca 1 m, (meraná v mape portálu
katastra). Pozemok s touto výmerou a tvarom nie je vhodný na zastavanie, je
možné ho využiť napr. pričlenením k susedným pozemkom. Za povyšujúci faktor je
považovaný fakt, že pozemok sa nachádza v meste Vrútky, ktoré je v
bezprostrednej blízkosti mesta Martin, z ktorého vyplýva zvýšený záujem na kúpu
nehnuteľností.
Poznámka:Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu.
PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva
postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2
uvedeného zákona.

Najnižšie podanie:

10.900,- €

Minimálne prihodenie:

1.000,- €

Dražobná zábezpeka:

3.000,- €

Spôsob zloženiadražobnej zábezpeky: 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 0353575424/0900
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK 3009000000000353575424/0900, BIC-SWIFT : GIBASKBX a to
najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.2. v hotovosti
do
pokladne
dražobníka
najneskôr
do
otvorenia
dražby.
3.
vo
forme
bankovej
záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
pripísaná na účet
dražobníka. 2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3. originál alebo overená kópia
preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty
úpadcu Jesenského 29, 036 01 Martin.
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Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným
účet účastníka dražby najneskôr však do 3 dní.

prevodom na

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.: 0353575424/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
IBAN: SK 3009000000000353575424/0900, BIC-SWIFT : GIBASKBX a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Termín obhliadky:

1. 12.11.2014 o 14:00 hod.
2. 19.11.2014 o 14:00 hod.

Organizačné opatrenia: Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0911
082 416. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o
dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Mgr. Ing. Ivanou
Šumichrastovou ,
správkyňou. Bližšie informácie na t. č. : 043 / 4222969.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Ľudmila Chodelková so sídlom Ul . 1. Mája č.
5, 010 01 Žilina
V Martine, dňa 30.10.2014
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K021307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Vastušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1282/5, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17. 10. 1976
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Sabinovská 95, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2014 - S1673
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Sabinovská 95, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty úpadcu: Michaela Vastušková, nar. 17. 10. 1976,
trvalým pobytom Nábrežná 1282/5, 060 01 Kežmarok, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Sabinovská 95, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod. - 12,00 hod. a od 13,00 hod. - 15,00 hod.
Termín je vhodné vopred si dohodnúť u správcu na tel. č.: 0917 500 895.
Právo nahliadať do spisu majú osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom
konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP úpadcu: Michaela Vastušková

K021308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 8, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava - Staré
mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2013 S1666
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii, Žilinská 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 038 679

Dátum konania:
27.10.2014 o 13.00 hod.

Miesto konania:
sídlo správcu

Správca:
JUDr. Marek Glemba, Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu S 1666

Sp. zn. správcu:
4K/61/2013 S 1666

Prítomní:

1. JUDr. Marek Glemba, správca
2. Arimex Bratislava spol. s r.o., IČO: 31 325 076, člen veriteľského výboru
3. De Heus, a.s., IČO: 25 321 498, člen veriteľského výboru
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4. EUROPACK akciová spoločnosť, IČO: 31 102 611, predseda veriteľského výboru
5. HYDREE AGRO, s.r.o., IČO: 36 193 186, člen veriteľského výboru
6. SLOVNAFT, a.s., IČO: 31 322 832, člen veriteľského výboru

Opis priebehu:

V predmetnej konkurznej veci dňa 14.10.2014 správca zvolal zasadnutie veriteľského výboru s nasledovným
programom:

1. Prezentácia správy správcu o jeho činnosti v zmysle §37 ods. 5 ZKR
2. Diskusia o postupe pri sporných súpisových zložkách majetku zapísaných vo všeobecnej podstate úpadcu

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná väčšina
jeho členov a otvoril zasadnutie veriteľského výboru.

K bodu 1 Programu:

Správca odprezentoval svoju činnosť za obdobie 90 dní od prvej schôdze veriteľov, písomnú správu doručí po
konaní schôdze veriteľského výboru predsedovi veriteľského výboru.

Na to bolo prítomnými členmi veriteľského výboru jednohlasne prijaté uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor berie na vedomie správu o činnosti správcu za obdobie 90 dní od prvej schôdze
veriteľov.“

K bodu 2 Programu:

Správca oboznámil prítomných členov veriteľského výboru so skutkovou a právnou situáciou ohľadne sporných
súpisových zložiek majetku v zapísaných v súpise všeobecnej podstaty úpadcu.

Na to bolo prítomnými členmi veriteľského výboru jednohlasne prijaté uznesenie č. 2 v nasledovnom znení:

„Správca požiada písomne o odporučenie (§83 ods. 2 ZKR) týkajúce sa vykonania ďalších potrebných
úkonov v predmetnej veci.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Následne predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave, dňa 27.10.2014.

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru :
EUROPACK akciová spoločnosť
zastúpený SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., prokurista a advokát

K021309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikro systém Žilina, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borická 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 695
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/31/2010 S1162
Spisová značka súdneho spisu:
4K/31/2010
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Mikro systém Žilina, s.r.o. „v konkurze“,
oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dobrovoľných dražbách“) zverejňuje podľa ustanovenia § 17
zákona o dobrovoľných dražbách a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné Oznámenie o dražbe:

Navrhovateľ: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
IČO: 42 054 915
Sídlo: Jesenského 29, 036 01 Martin
Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
Značka správcu: S1162
ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
Mikro systém Žilina, s.r.o., „v konkurze“
IČO:36 669 695
Sídlo: Borická 13, 010 01 Žilina
Dražobník: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová,
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správca konkurznej podstaty úpadcu
IČO: 42 054 915
Sídlo: Jesenského 29, 036 01 Martin
Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
Značka správcu: S1162
Miesto konania dražby: v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ľudmily Chodelkovej, so sídlom Ul . 1. Mája č. 5,
010 01 Žilina
Dátum konania dražby: 02.12.2014

Čas otvorenia dražby: 15:30 hod.
( účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražba: 1. kolo dražby
Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - pozemok registra „C“ na parcele č.
1392/16 a 1392/23 v k. ú. Priekopa, okres Martin, zapísaný na LV č. 2975,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Označenie predmetu dražby: nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci: Martin
katastrálne územie: Priekopa
Okres: Martin
list vlastníctva: LV č. 2975
parcela registra „C“ číslo:
1392/16, druh pozemku: orná pôda o výmere 565 m2,
1392/23, druh pozemku: orná pôda o výmere 61 m2,
vo vlastníctve: Spirit Group Agency, s.r.o., so sídlom Haanova 48, 851 04
Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Opis predmetu dražby: Pozemky parc. č. 1392/16 k. ú. Priekopa
Predmetný pozemok sa nachádza v miestnej časti Priekopa, na ul. M. Dulu.
Pozemok sa nachádza v časti mesta Martin, mesta s počtom obyvateľov nad 50
000, v lokalite, ktorá je zastavaná štandardnými bytovými domami, rodinnými
domami so štandardným vybavením, na susednom pozemku sa nachádza ľahká
výroba a služby. Pozemok je súčasťou novej lokality na výstavbu rodinných domov,
kde sú už rozostavané domy, aj dokončené rodinné domy. K pozemku vedie
účelová komunikácia, v súčasnosti čiastočne spevnená, bez konečnej povrchovej
úpravy. Prístup k pozemku peši je možný aj z ul. Volgogradská, resp. J. Š. Šikuru,
prístup autom je možný iba cez uličnú sieť mesta Vrútky. Pozemok je možné
napojiť na verejný rozvod vody, kanalizácie, el. energie, plynu, telekomunikačných
rozvodov. V blízkosti s dostupnosťou cca 5 min peši sa nachádza zastávka MHD. V
dostupnosti do 15 min. peši je základná škola s materskou školou, v dostupnosti
do 15 min peši sa nachádzajú obchodné centrá TESCO a LIDL, očné centrum,
jasle a pod. V dostupnosti do 10 min autom je dostupné centrum mesta Martin s
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jasle a pod. V dostupnosti do 10 min autom je dostupné centrum mesta Martin s
obchodnými prevádzkami, ďalšími zdravotnými strediskami, lekárňami, základnými
školami, poštou, plaváreň, národná knižnica, stredná škola, Okresný súd,
administratívna budova Mestského úradu so sídlami ďalších úradov na úrovni
obvodných úradov, dom kultúry Strojár s kinosálou a aj mestská časť Podháj so
športovou halou, fitnescentrom, zimným štadiónom. V dostupnosti do 5 min autom
sú obchodné centrá TULIP, BauMax, TESCO, NAY, a pod. V dostupnosti do 5 min
autom je centrum mesta Vrútky o sieťou obchodných prevádzok a služieb,
základnou školou, materskou školou, strednými školami. V meste sa nachádza
vlaková
stanica
na
trase
Košice
Žilina
–
Bratislava.
Pozemky parc. č. 1392/23 k. ú. Priekopa
Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v miestnej časti Priekopa, na ul. M. Dulu.
Pozemok sa nachádza v okrajovej časti mesta Martin, mesta s počtom obyvateľov
nad 50 000, v lokalite, ktorá je zastavaná štandardnými bytovými domami,
rodinnými domami so štandardným vybavením, na susednom pozemku sa
nachádza ľahká výroba a služby. Pozemok je súčasťou novej lokality na výstavbu
rodinných domov, kde sú už rozostavané domy, aj dokončené rodinné domy.
Prístup k pozemku peši je možný aj z ul. Volgogradská, resp. J. Š. Šikuru, prístup
autom je možný iba cez uličnú sieť mesta Vrútky. Pozemok je možné napojiť na
verejný rozvod vody, kanalizácie, el. energie, plynu, telekomunikačných rozvodov.
V blízkosti s dostupnosťou cca 5 min peši sa nachádza zastávka MHD. V
dostupnosti do 15 min. peši je základná škola s materskou školou, v dostupnosti
do 15 min peši sa nachádzajú obchodné centrá TESCO a LIDL, očné centrum,
jasle a pod. V dostupnosti do 10 min autom je dostupné centrum mesta Martin s
obchodnými prevádzkami, ďalšími zdravotnými strediskami, lekárňami, základnými
školami, poštou, plaváreň, národná knižnica, stredná škola, Okresný súd,
administratívna budova Mestského úradu so sídlami ďalších úradov na úrovni
obvodných úradov, dom kultúry Strojár s kinosálou a aj mestská časť Podháj so
športovou halou, fitnescentrom, zimným štadiónom. V dostupnosti do 5 min autom
sú obchodné centrá TULIP, BauMax, TESCO, NAY, a pod.
V dostupnosti do 5 min autom je centrum mesta Vrútky o sieťou obchodných
prevádzok a služieb, základnou školou, materskou školou, strednými školami. V
meste sa nachádza vlaková stanica
na trase Košice - Žilina –
Bratislava.
Poznámka: vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu.
PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva
postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2
uvedeného zákona.
Najnižšie podanie: 19.500,- €
prihodenie:
200,- €
Dražobná zábezpeka:

Minimálne

2.000,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú: 0353575424/0900
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK 3009000000000353575424/0900, BIC-SWIFT : GIBASKBX a to
najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.2. v hotovosti
do
pokladne
dražobníka
najneskôr
do
otvorenia
dražby. 3.
vo
forme
bankovej
záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: 1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná
na účet dražobníka.2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3.originál alebo overená kópia preukazujúca
vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
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Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty
úpadcu Jesenského 29, 036 01 Martin.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však do 3 dní.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.ú.: 0353575424/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
IBAN: SK 3009000000000353575424/0900, BIC-SWIFT : GIBASKBX a to do 15 dní odo dňa skončenia
dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Termín obhliadky: 1. 12.11.2014 o 14:30 hod.
2. 19.11.2014 o 14:30 hod.
Organizačné opatrenia: Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred
stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0911 082 416. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený
v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Mgr. Ing. Ivanou Šumichrastovou, správkyňou.
Bližšie informácie na t. č. : 043/4222969.
Notár osvedčujúci priebeh dražby : JUDr. Ľudmily Chodelkovej, so sídlom Ul. 1. Mája č. 5, 010 01 Žilina.
V Martine, dňa 30.10.2014
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K021310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kolísek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 220 984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Hollého 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/25/2013 - S1501
Spisová značka súdneho spisu:
3K/25/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca, Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Hollého 24, 010 01 Žilina, v konkurznom konaní vedenom
na majetok úpadcu: Marián Kolísek, Zvolenská 13, 010 01 Žilina, nar. 29.6.1968, IČO: 34 220 984, v zmysle § 28
ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky
veriteľa: Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky v celkovej výške
165,80 EUR. Uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K021311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikro systém Žilina, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borická 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 669 695
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
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Jesenského 29, 036 01 Martin
4K/31/2010 S1162
4K/31/2010
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Mikro systém Žilina, s.r.o. „v konkurze“,
oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dobrovoľných dražbách“) zverejňuje podľa ustanovenia § 17
zákona o dobrovoľných dražbách a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné Oznámenie o dražbe:

Navrhovateľ: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
IČO: 42 054 915
Sídlo: Jesenského 29, 036 01 Martin
Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
Značka správcu: S1162
ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
Mikro systém Žilina, s.r.o., „v konkurze“
IČO: 36 669 695
Sídlo: Borická 13, 010 01 Žilina
Dražobník: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
správca konkurznej podstaty úpadcu
IČO: 42 054 915
Sídlo: Jesenského 29, 036 01 Martin
Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
Značka správcu: S1162
Miesto konania dražby: v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ľudmily Chodelkovej, so sídlom Ul . 1. Mája č. 5,
010 01 Žilina
Dátum konania dražby: 02.12.2014
Čas otvorenia dražby:

16:00 hod.
( účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražba: 1. kolo dražby
Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - pozemok registra „C“ na parcele č.
1043/3, 1044/16 a 1044/18 v k. ú. Hanzlíková, okres Trenčín, zapísaný na LV č. 1454,
v spoluvlastníckom podiele 63/100.

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

48

Obchodný vestník 211/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2014

Označenie predmetu dražby: nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci: Trenčín
katastrálne územie: Hanzlíková
okres: Trenčín
list vlastníctva: LV č. 1454
parcela registra „C“ číslo:
1043/3,druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1106 m2,
1044/16, druh pozemku: orná pôda o výmere 7317 m2,
1044/18, druh pozemku: orná pôda o výmere 6622 m2,
vo vlastníctve: Spirit Group Agency, s.r.o., so sídlom Haanova 48, 851 04
Bratislava, v spoluvlastníckom podiele 63/100.
Opis predmetu dražby: Pozemky parc. č. 1043/3 a 1044/16 v k. ú. Hanzlíková
Predmetné pozemky sa nachádzajú v miestnej časti Malé Záblatie. Záblatie leží v
západnej časti Trenčína na pravom brehu Váhu pod úpätím Bielych Karpát. Do
roku 1985 bolo Záblatie samostatnou o obcou. Bývalá obec sa pôvodne skladala z
troch samostatných celkov: Veľké Záblatie, Malé Záblatie a Rybáre. Pozemky sa
nachádzajú v časti mesta Trenčín, krajského mesta s počtom obyvateľov nad 50
000, v lokalite, ktorá je zastavaná rodinnými domami so štandardným, resp. aj
nadštandardným vybavením. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza areál
detského domova Zlatovce. Pozemok je podľa platnej územno-plánovacej
dokumentácie Mesta Trenčín definované regulatívom UB 01 - Obytné územie rodinné domy, so stanovením podmienok možnej výstavby (maximálna výška
zástavby 2NP + S, maximálna zastavanosť pozemku 40%, minimálny podiel zelene
50%). K pozemku vedie miestna komunikácia - Ul. k mlynisku, ktorá končí pri
pozemku parc. č. KN-C 1043/3, ďalej pokračuje súkromná komunikácia k
rodinnému domu na susednej parcele. Pozemky sú nezastavané, v čase obhliadky
bol pozemok parc. č. KN-C 1044/16 zoraný, je pravdepodobne využívaný na
poľnohospodárske účely, na pozemku 1043/3 sa nachádza poľná cesta. Cez
pozemok parc. č. KN-C 1044/16 vedie vzdušná elektrická sieť. Pozemky je možné
napojiť na verejný rozvod vody, el. energie a plynu. Priamo v miestnej časti sa
nachádzajú základné aj rozšírené služby. V blízkosti s dostupnosťou cca 10 min
peši sa nachádza zastávka MHD. V dostupnosti do 15 min. peši je základná škola
s materskou školou, v dostupnosti do 10 min. autom sa nachádza centrum mesta s
obchodnými prevádzkami, ďalšími zdravotnými strediskami, lekárňami, základnými
školami, poštou, stredné a vysoké školy, Krajský a Okresný súd, administratívne
budovy so sídlami ďalších úradov na úrovni okresných a krajských úradov,
športoviská (zimný štadión, futbalový štadión a pod. V dostupnosti do 15 min autom
je vlaková stanica na trase Košice - Žilina – Bratislava a autobusová stanica.
Povyšujúcim faktorom je nezastavanosť pozemkov a potenciál na ich vyššie
využitie, ako v súčasnosti. Doposiaľ sa pozemok parc. č. KN-C 1044/16 využíva na
poľnohospodárske účely, na pozemku parc. č. KN-C 1043/3 je poľná cesta. V
budúcnosti (podľa záväzných častí územného plánu mesta Trenčín) sú pozemky
určené na zastavanie rodinnými domami. Ponižujúcim faktorom je existencia
vzdušného elektrického vedenia na pozemku parc. č. KN-C 1044/16 a jeho
ochranné pásmo.

Pozemky parc. č. 1044/18 v k. ú. Hanzlíková
Pozemok nachádzajúci sa v severnej extravilánovej časti obce Trenčín v komplexe
poľnohospodárskej pôdy. Terén pozemku je rovinatý. Prístup na parcelu je cez
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poľnohospodárskej pôdy. Terén pozemku je rovinatý. Prístup na parcelu je cez
okolité poľnohospodárske pozemky. Inžinierske siete – voda, plyn, kanalizácia,
elektrina sa priamo na pozemku nenachádzajú. V súčasnosti pozemok sa využíva
ako orná pôda, v čase obhliadky pooraný.

Poznámka: Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu.
PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva
postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2
uvedeného zákona.
Všeobecná hodnota podľa vyhlášky 492/2004 Z. z.:
€
znalecký posudok č.:

258.000,-

29/2014 zo dňa 30.07.2014

vypracoval: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská, znalec v odbore stavebníctvo
Najnižšie podanie: 258.000,- €
Minimálne prihodenie: 3.000,- €

Dražobná zábezpeka: 10.000,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú. : 0353575424/0900
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK 3009000000000353575424/0900, BIC-SWIFT : GIBASKBX: a to
najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v
hotovosti
do
pokladne
dražobníka
najneskôr
do
otvorenia
dražby. 3.
vo
forme
bankovej
záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: 1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do
otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná
na účet
dražobníka. 2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.3.originál alebo overená kópia preukazujúca
vystavenie bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca konkurznej podstaty
úpadcu Jesenského 29, 036 01 Martin.

Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným
účet účastníka dražby najneskôr však do 3 dní.

prevodom na

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú: 0353575424/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
IBAN: SK 3009000000000353575424/0900, BIC-SWIFT : GIBASKBX a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Termín obhliadky: 1. 12.11.2014 o 10:00 hod.
2. 19.11.2014 o 10:00 hod.
Organizačné opatrenia: Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred
stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0911 082 416. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený
v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Mgr. Ing. Ivanou Šumichrastovou, správkyňou.
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Bližšie informácie na t. č.: 043/4222969.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením
v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v
prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
Notár osvedčujúci priebeh dražby : JUDr. ĽUdmila Chodelková, notárka so sídlom Ul. 1. Mája č. 5, 010 01 Žilina.
V Martine, dňa 30.10.2014
Mgr.Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K021312
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Správca v súlade s § 38 ods.6 ZKR zverejňuje zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru:
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca:

BAKSTAV, spol. s r.o. „v konkurze“
so sídlom Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 36 699 217

Sp. zn. súdu:

1K/5/2014

Miesto konania zasadnutia:

Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina

Termín:

20.10.2014 o 10.40 hod.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

Prítomní:
1. Slovenská republika - Daňový úrad Žilina - v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. na základe poverenia
Ing. Oľga Radovichová
2. Slovenská sporiteľňa, a.s. – v zastúpení AK JUDr. Marek Hic, s.r.o.
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3. WOODCOTE Slovakia, s.r.o. - v zastúpení Právny dom - advokáti, s.r.o., splnomocnený zástupca Mgr. Ján
Kršiak
4. SKP, k.s., správca Úpadcu, v zastúpení komplementárom JUDr. Pavlom Zuzčákom

I.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca Úpadcu, pričom členovia veriteľského výboru konštatovali, že si
nevyhradili zasadnutie bez účasti správcu. Bolo zistené, že všetci členovia veriteľského výboru boli riadne
oboznámení s konaním zasadnutia. Prítomní sú všetci členovia veriteľského výboru, zasadnutie je
uznášaniaschopné podľa § 38 ods. 2 z. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
II.
Následne členovia veriteľského výboru pristúpili k voľbe predsedu veriteľského výboru. Do funkcie predsedu
veriteľského výboru bol navrhnutý člen veriteľského výboru: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina so sídlom
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina. Následne bolo pristúpené k hlasovaniu:
Výsledok hlasovania:
Za

1 hlas

Proti

0 hlasov

Zdržal sa

2 hlasy

Správca konštatoval, že návrh nebol prijatý.

Nakoľko nebol zvolený navrhnutý člen veriteľského výboru, do funkcie predsedu veriteľského výboru bola
navrhnutá: Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Následne
bolo pristúpené k hlasovaniu:
Výsledok hlasovania:
Za

2 hlasy

Proti

0 hlasov

Zdržal sa

1 hlas

Správca konštatoval, že návrh bol prijatý.

Uznesenie:
„Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.“

III.
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Členovia veriteľského výboru následne na zasadnutí vzájomne navrhli, aby bolo možné na účely vzájomnej
komunikácie medzi členmi veriteľského výboru vo veciach týkajúcich sa výkonu funkcie veriteľského výboru
doručovať písomnosti aj elektronicky, a to na zasadnutí oznámené e-mailové adresy jednotlivých členov
veriteľského výboru.

Elektronická adresa predsedu veriteľského výboru: Slovenská sporiteľňa, a.s. : furda.marek@slsp.sk
Elektronická
adresa
člena
veriteľského
oradovychova@slovenska-konsolidacna.sk

výboru:

SR

-

Daňový

úrad

Žilina:

Elektronická adresa člena veriteľského výboru: WOODCOTE Slovakia, s.r.o.: jan.krsiak@pravnydom.sk

O uvedenom návrhu bolo vykonané hlasovanie:
Za

3 hlasy

Proti

0 hlasov

Zdržal sa

0 hlasov

Návrh bol prijatý.
Uznesenie:
„Členovia veriteľského výboru súhlasia s doručovaním všetkých a akékoľvek písomnosti a správ týkajúcich
sa výkonu funkcie veriteľského výboru, zasielaných navzájom medzi jej členmi, elektronickou formou, na
nasledovné e-mailové adresy:

Predsedovi veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s. je možné písomnosti doručovať na e-mailovú
adresu a tento bude s účinkami riadneho doručenia písomnosti odosielať z adresy: furda.marek@slsp.sk.
Členovi veriteľského výboru Slovenská republika - Daňový úrad Žilina je možné písomnosti doručovať na
e-mailovú adresu a tento bude s účinkami riadneho doručenia písomnosti odosielať z adresy:
oradovychova@slovenska-konsolidacna.sk.
Členovi veriteľského výboru WOODCOTE Slovakia, s.r.o. je možné písomnosti doručovať na e-mailovú
adresu a tento bude s účinkami riadneho doručenia písomnosti odosielať z adresy::
jan.krsiak@pravnydom.sk.

IV.
Na záver predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru a správcovi za účasť.

K021313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Benešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Priehrade 786/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1968

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

53

Obchodný vestník 211/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2014

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/3/2011 S 1369
Spisová značka súdneho spisu:
28K/3/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisove zložky majetku
č. 43: peňažná hotovosť vo výške 84,36 EUR predstavujúca prípustnú časť zo mzdy úpadcu podliehajúcu konkurzu
od zamestnávateľa MESTO Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Námestie Ľ.Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad
Bebravou za odobie 02/2011;
č. 44: peňažná hotovosť vo výške 9,07 EUR predstavujúca mimoriadny príjem od úpadcu;
č. 45: peňažná hotovosť vo výške 183,15 EUR predstavujúca zostatok na účte úpadcu vedenom v Slovenskej
sporiteľni a.s.;
č. 46: peňažná hotovosť vo výške 1,98 EUR predstavujúca úrok na účte zriadenom pre potreby konkurzu;
Deň zápisu 30.10.2014
Ing. Katarína Roderová

K021314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Šmelko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 684/34, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/33/2014 S 1528
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Stanislav Barkoci, ako správca úpadcu: Ing. Peter Šmelko, nar. 05.06.1965, trvalý pobyt Železničiarska
684/34, 949 01 Nitra, týmto v zmysle ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty
nasledovne:

1. Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok, Popis: pozemok Druh pozemku: Ovocné sady, Výmera:
650 m2, Štát: Slovenská republika, Obec: Beňuš, Katastrálne územie: Beňuš, List vlastníctva č. 1061,
Parcelné číslo: 1907/24, Spoluvlastnícky podiel: nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, Súpisová hodnota: 10.000,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku:
v zmysle ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
2. Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok, Druh pozemku: Záhrady, Výmera: 77 m2, Štát:
Slovenská republika, Obec: Nitra, Katastrálne územie: Nitra, List vlastníctva č. 6950, Parcelné číslo:
1594/17, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Súpisová hodnota: 1.000,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014,
Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
3. Typ súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel úpadcu v spoločnosti PGS TRADE, s.r.o., so sídlom
Železničiarska 684/34, Nitra 949 01, Súpisová hodnota: 1,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod
zapísania majetku: v zmysle ust. § 67 ods.1 písm. a) ZKR
4. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis: kožený gauč hnedý, rok výroby: 1998, stav:
opotrebovaný, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
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opotrebovaný, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
Súpisová hodnota: 100,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust.
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis: kožený kreslo hnedé, rok výroby: 1998, stav:
opotrebovaný, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
Súpisová hodnota: 50,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust. §
67 ods. 1 písm. a) ZKR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis: Televízor, značka LG, rok výroby: 2010, stav:
zachovalý, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, Súpisová
hodnota: 100,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust. § 67 ods.
1 písm. a) ZKR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis: Lyže, značka Atomic, rok výroby: 2005, stav:
opotrebovaný, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
Súpisová hodnota: 50,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust. §
67 ods. 1 písm. a) ZKR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis: Snowboard, značka Lisky, rok výroby: 2007, stav:
opotrebovaný, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
Súpisová hodnota: 20,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust. §
67 ods. 1 písm. a) ZKR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis: Tenisová raketa, značka Volkl, rok výroby: 2008, stav:
opotrebovaný, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
Súpisová hodnota: 10,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust. §
67 ods. 1 písm. a) ZKR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis: Vysávač, značka De Longhi, rok výroby: 2010, stav:
zachovalý, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, Súpisová
hodnota: 25,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust. § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis: Domáca pekáreň na chlieb, rok výroby: 2007, stav:
zachovalý, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, Súpisová
hodnota: 20,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust. § 67 ods. 1
písm. a) ZKR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis: Ručný elektrický šľahač, rok výroby: 2012, stav:
zachovalý, Spoluvlastnícky podiel: hnuteľná vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, Súpisová
hodnota: 15,- Eur, Deň zapísania majetku: 27.10.2014, Dôvod zapísania majetku: v zmysle ust. § 67 ods. 1
písm. a) ZKR

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

JUDr. Stanislav Barkoci
správca

K021315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom " v
konkurze "
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dačov Lom 1, 991 35 Dačov Lom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 208 612
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 47-24K 414/97 S 1334
Spisová značka súdneho spisu:
47-24K 414/97
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom „ v konkurze „
991 35 Dačov Lom, IČO: 00208612
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúka

na predaj mimo dražby, formou výberového konania, podľa plánu speňažovania, nasledovné nehnuteľnosti:

Zapísané na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore,
Obec: Dačov Lom, kat. úz. Horný Dačov Lom:

1. Byt č. 1, vo vchode č. 1, na prízemí bytového domu č. s. 152, v celosti, spolu so spoluvlastníckym
podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vo veľkosti 7496/44976,
postavený na parcele 201/3, na LV č. 779. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba č. s. 152 nie je
evidovaný na LV. Znalecká hodnota bytu s príslušenstvom je 5 900 €.

2. Byt č. 2, vo vchode č. 1, na 1. poschodí bytového domu č. s. 205, v celosti, spolu so
spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti
4778/ 46267, postavený na parcele 165/6, na LV č. 781. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba č. s. 205
je evidovaný na LV č. 361. Znalecká hodnota bytu s príslušenstvom je 5 100 €.

Zapísané na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, pre obec, kat. úz. Sucháň:

3. Stavba, rodinný dom č. s. 124, s príslušenstvom, v celosti, postavený na parcele CKN 1201/3, na
LV č. 605. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba č. s. 124 je evidovaný na LV č. 584 ( v súčasnosti nie
je vo vlastníctve úpadcu ). Znalecká hodnota nehnuteľnosti je 4180 €.
4. nebytový priestor ( 3 garáže, každá sa predáva samostatne ), na prízemí bytového domu č. s. 4, vo
vchode č. 1, postaveného na parcelách 44/4; 762/24; 762/25; 1603/2, na LV č. 128.
a) priestor č. 2-1, v celosti spolu so spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 1617/ 48090. Znalecká hodnota nehnuteľnosti
je 812 €,
b) priestor č. 2-2, v celosti, spolu so spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 1617/ 48090. Znalecká hodnota nehnuteľnosti
je 812 €,
c) priestor 2-4, v celosti, spolu so spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 1617/ 48090. Znalecká hodnota nehnuteľnosti
je 812 €.

Vo výberovom konaní sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby pod podmienkou, že v lehote 15 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo výberovom konaní sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby pod podmienkou, že v lehote 15 dní od
zverejnenia ponuky v regionálnom týždenníku Pokrok, v obchodnom vestníku SR a na úradných tabuliach
obcí Dačov Lom a Sucháň ( lehota sa počíta odo dňa posledného oznámenia oznamu správcu ) predložia
písomnú ponuku na Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica, v uzatvorenej
obálke s výrazným označením čísla konania 47-24 K 414/ 97 a poradového čísla ponuky ( 1 - 4 ) a slovami „
PONUKA – KONKURZ - NEOTVÁRAŤ“.

Podrobnejšie informácie vrátane poskytnutia fotokópii znaleckých posudkov poskytne správca konkurznej
podstaty na adrese:
JUDr. Ľubica Flíderová, Trhová 1, 960 01 Zvolen, 0903 552 449, lubica.fliderova@zoznam.sk.

K021316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Auto Bavarija a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodonínska 13, Bratislava 841 03
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 810 282
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2014 S1590
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Advisors k.s., so sídlom Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava správca konkurznej podstaty úpadcu Auto Bavarija a. s.,
so sídlom Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, IČO: 36 810 282, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania č. 8K/11/2014, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka doručená do
kancelárie správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: P 297
Veriteľ: presi – DENT s. r. o. Dulov 165, 018 52 Dulov
Prihlásená suma: 2320,33 EUR

K021317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Štefánik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičia 15, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/69/2012 S1528
Spisová značka súdneho spisu:
32K/69/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
JUDr. Stanislav Barkoci, ako správca úpadcu: Róbert Štefánik, narodený 13.05.1969, trvalý pobyt Lastovičia 15,
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JUDr. Stanislav Barkoci, ako správca úpadcu: Róbert Štefánik, narodený 13.05.1969, trvalý pobyt Lastovičia 15,
940 01 Nové Zámky, v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, týmto oznamujem, že došlo k doplneniu súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky
majetku:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Zrážka zo mzdy za mesiac júl 2014
Súpisová hodnota majetku: 56,- Eur

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Zrážka zo mzdy za mesiac august 2014
Súpisová hodnota majetku: 56,- Eur

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: Zrážka zo mzdy za mesiac september 2014
Súpisová hodnota majetku: 56,- Eur

JUDr. Stanislav Barkoci
správca

K021318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marta Ličková ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolomana Banšella 2436/2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1954
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2013/S1388
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 3. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu Ing. Marta Ličková ,,v
konkurze“, nar. 03.11.1954, bytom Kolomana Banšella 2436/2, Lučenec, v súlade s vydaným záväzným pokynom
príslušného veriteľského orgánu zo dňa 28.07.2014, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj
dosiaľ nespeňaženú konkurznú podstatu úpadcu – motorové vozidlá, za kúpnu cenu vo výške minimálne 50%
súpisovej hodnoty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.

Fiat Ducato 2.3 JTD 15, LC 861 BN

dodávka

1/1

4 500,00 €

6.

Renault Megan - LC 155 AB

osobné vozidlo

1/1

500,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu jednotlivých motorových vozidiel v zalepenej obálke
s označením „PONUKA-LIČKOVÁ (autá) - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Nám. SNP 17,
974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.
LICITOR recovery, k.s., správca

K021319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAVIS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 40, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 491 314
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2014/S1039
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru

Po skončení schôdze veriteľov sa konala schôdza veriteľského výboru.
Prítomní:
1.

Lyubov Vadimovna Stepanova

2.

Ing. Dana Paálová

3.

P & S, s.r.o.

Ing. Dana Paálová navrhla hlasovať o voľbe predsedu veriteľského výboru, pričom za predsedu veriteľského
výboru navrhla Ing. Danu Paálovú
Hlasovanie:
Počet hlasov za: 3
Počet hlasov proti: 0
Zdržal sa: 0
Veriteľský výbor prijal toto
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rozhodnutie:

Predsedom veriteľského výboru je Ing. Dana Paálová.

Prešov dňa 29.10.2014

K021320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANSPORTS PADROSA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 946 849
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2013S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – DRUHÉ KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/19/2013 na majetok úpadcu:
TRANSPORTS PADROSA, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 946 849 /ďalej v texte len ako
„Úpadca“/, JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, ako správca konkurznej podstaty
Úpadcu v súlade so záväzným pokynom uloženým veriteľským výborom na speňaženie pohľadávok Úpadcu
zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 148/2014 zo
dňa 04.08.2013 pod položkou K014918,
vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania sú nasledovné peňažné pohľadávky Úpadcu:
Č. súpis.
Opis
zložky

Súpisová
hodnota

Dlžník

IČO

Ulica

PSČ Mesto

Štát

35933941 Malé Námestie 18

90101 Malacky

Slovensko

2

Finančná
pohľadávka FA č. 1 000,00 €
FV1200028

ZETRA
s.r.o.

3

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200042

LOGIMPEX s.r.o.

24819701 Na Trulářce 2000/33

18000 Praha-Libeň

Česká
republika

4

Finančná
pohľadávka FA č. 1 484,00 €
FV1200052

ZETRA
s.r.o.

35933941 Malé Námestie 18

90101 Malacky

Slovensko

6

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200126

IN-LINE Carga Iberia
GmbH

7

Finančná
pohľadávka FA č. 168,00 €
FV1200131

Igor Baďura

8

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €

-

-

TRANZ,

TRANZ,

APDO.CORREOS 242,
Marques de Meritos,
El.Santiscal No.15
41717767 Senická 572/4

LAURA SPED, s.r.o. 43801714 Záhradná 82/9

Calle
Acros de
C.C. 11638
Frontera

la

90638 Rohožník

02501

Spišské
Tomášovce
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LAURA SPED, s.r.o. 43801714 Záhradná 82/9

02501

90101 Malacky

Tomášovce

Slovensko

9

Finančná
pohľadávka FA č. 2 484,00 €
FV1200146

ZETRA
s.r.o.

10

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200161

G & G Agricola KFT

11

Finančná
pohľadávka FA č. 228,00 €
FV1200192

Richmond-Trade
express sped s.r.o.

45632511 Štúrova 85

94111 Palárikovo

Slovensko

12

Finančná
pohľadávka FA č. 120,00 €
FV1200195

Richmond-Trade
express sped s.r.o.

45632511 Štúrova 85

94111 Palárikovo

Slovensko

13

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200230

IGARO LOGISTIC SL

14

Finančná
pohľadávka FA č. 2 640,00 €
FV1200348

ZETRA
s.r.o.

-

TRANZ,

15

Finančná
pohľadávka FA č. 2 484,00 €
FV1200375

ZETRA
s.r.o.

-

TRANZ,

16

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200382

Ithink Logistics

17

Finančná
pohľadávka FA č. 2 544,00 €
FV1200487

ZETRA
s.r.o.

-

TRANZ,

18

Finančná
pohľadávka FA č. 2 484,00 €
FV1200502

ZETRA
s.r.o.

-

TRANZ,

19

Finančná
pohľadávka FA č. 2 160,00 €
FV1200510

ZETRA
s.r.o.

-

TRANZ,

20

Finančná
pohľadávka FA č. 2 484,00 €
FV1200511

ZETRA
s.r.o.

-

TRANZ,

21

Finančná
pohľadávka FA č. 2 484,00 €
FV1200515

ZETRA
s.r.o.

-

TRANZ,

24

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200603

SENTEL Trade s.r.o.

25

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200612

EURO-TRANS
s.r.o.

26

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200616

SENTEL Trade s.r.o.

29

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200687

N.J.P. Log s.r.o.

35

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200714

ZDEMAR
Slovakia

RD

37

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200726

ZDEMAR
Slovakia

RD

39

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €

-

TRANZ,

35933941 Malé Námestie 18

Mészáros Gergely kert 0507/75 4002 Debrecen

Calle Olaguibel 48

Maďarsko

01015 Vitoria - Alava Španielsko

35933941 Malé Námestie 18

90101 Malacky

Slovensko

35933941 Malé Námestie 18

90101 Malacky

Slovensko

Kerkhoflaan 26

NR

Slovensko

6163 TH GELEEN Holandsko

35933941 Malé Námestie 18

90101 Malacky

Slovensko

35933941 Malé Námestie 18

90101 Malacky

Slovensko

35933941 Malé Námestie 18

90101 Malacky

Slovensko

35933941 Malé Námestie 18

90101 Malacky

Slovensko

35933941 Malé Námestie 18

90101 Malacky

Slovensko

14000 Praha 4- Krč

Česká
republika

94901 Nitra

Slovensko

Pod Višňovkou 1661/33

14000 Praha 4- Krč

Česká
republika

Jana Schwarze 1a

66491 Ivančice

Česká
republika

Pod Višňovkou 1661/33

44034369 Pražská 11

44095040 Sverepec 98

01701

Považská
Bystrica

Slovensko

44095040 Sverepec 98

01701

Považská
Bystrica

Slovensko

ALSO Srl

Via Marco Polo 9

65126 Pescara
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39

pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200758

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2014

ALSO Srl

Via Marco Polo 9

65126 Pescara

Taliansko

40

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200765

N.J.P. Log s.r.o.

Jana Schwarze 1a

66491 Ivančice

Česká
republika

41

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200766

N.J.P. Log s.r.o.

Jana Schwarze 1a

66491 Ivančice

Česká
republika

53

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200797

Transport Est srl

Via Paradisi 15/3

38122 Trento

Taliansko

55

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200811

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

56

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200812

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

57

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1200815

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

58

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300002

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

59

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300003

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

60

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300004

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

61

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300005

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

62

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300006

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

63

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300007

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

64

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300008

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

65

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300009

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

66

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300010

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

67

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300011

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

68

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300012

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

69

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300013

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

70

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300014

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

71

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
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71

Konkurzy a reštrukturalizácie

pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300015

GmbH

72

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300016

73

Deň vydania: 04.11.2014

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300017

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

74

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300018

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

75

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300019

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

76

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300020

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

77

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300021

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

78

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300022

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

79

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300023

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

80

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300024

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

81

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300025

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

82

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300026

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

83

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300027

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

84

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300028

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

85

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300029

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

86

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300030

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

87

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300031

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

88

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300032

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

89

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300033

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

93

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300038

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

95

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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95

Konkurzy a reštrukturalizácie

pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300040

GmbH

96

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300041

97

Deň vydania: 04.11.2014

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300042

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

98

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300043

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

99

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300044

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

103

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300048

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

104

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300049

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

105

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300050

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

106

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300051

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

107

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300052

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

108

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300053

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

109

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300054

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

110

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300055

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

111

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300056

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

112

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300057

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

113

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300058

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

122

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300067

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

123

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300068

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

124

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300069

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

125

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300070

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

126

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
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126

Konkurzy a reštrukturalizácie

pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300071

GmbH

127

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300072

128

Deň vydania: 04.11.2014

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300073

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

129

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300074

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

130

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300075

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

131

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300076

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

132

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300077

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

133

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300078

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

134

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300079

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

135

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300080

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

140

Finančná
pohľadávka FA č. 670,00 €
FV1300094

REVIS
SLOVAKIA,
34123776 Mlečňanská 18
spol. s r.o.

93101 Šamorín

Slovensko

141

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300095

GEFCO
GmbH

1220 Wien

Rakúsko

143

Finančná
pohľadávka FA č. 660,00 €
FV1300097

REVIS
SLOVAKIA,
34123776 Mlečňanská 18
spol. s r.o.

93101 Šamorín

Slovensko

144

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300098

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

145

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300099

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

146

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300100

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

147

Finančná
pohľadávka FA č. 870,00 €
FV1300101

REVIS
SLOVAKIA,
34123776 Mlečňanská 18
spol. s r.o.

93101 Šamorín

Slovensko

148

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300102

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

149

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300103

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

150

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300104

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

151

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €

Osterreich

Donau - City - strasse 6
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151

Konkurzy a reštrukturalizácie

pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300105

GmbH

152

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300106

153

Deň vydania: 04.11.2014

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300107

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

154

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300108

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

155

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300109

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

156

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300110

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

157

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300111

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

158

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300112

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

159

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300113

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

160

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300114

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

161

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300115

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

162

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300116

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

163

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300117

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

165

Finančná
pohľadávka FA č. 780,00 €
FV1300119

REVIS
SLOVAKIA,
34123776 Mlečňanská 18
spol. s r.o.

93101 Šamorín

Slovensko

166

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300120

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

167

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300121

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

168

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300122

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

169

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300123

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

170

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300124

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

171

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300125

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

172

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
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pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300126

GmbH

173

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300127

174

Deň vydania: 04.11.2014

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300128

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

175

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300129

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

176

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300130

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

177

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300131

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

178

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300132

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

179

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300133

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

180

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300134

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

181

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300135

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

182

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300136

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

183

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300137

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

184

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300138

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

185

Finančná
pohľadávka FA č. 0,00 €
FV1300139

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 9

90451 Nurnberg

Nemecko

186

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 10

90452 Nurnberg

Nemecko

187

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 11

90453 Nurnberg

Nemecko

188

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 12

90454 Nurnberg

Nemecko

189

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 13

90455 Nurnberg

Nemecko

190

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 14

90456 Nurnberg

Nemecko

191

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 15

90457 Nurnberg

Nemecko

192

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 16

90458 Nurnberg

Nemecko
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193

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 17

90459 Nurnberg

Nemecko

194

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 18

90460 Nurnberg

Nemecko

195

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 19

90461 Nurnberg

Nemecko

196

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 20

90462 Nurnberg

Nemecko

197

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 21

90463 Nurnberg

Nemecko

198

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 22

90464 Nurnberg

Nemecko

199

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 23

90465 Nurnberg

Nemecko

200

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 24

90466 Nurnberg

Nemecko

201

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 25

90467 Nurnberg

Nemecko

202

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 26

90468 Nurnberg

Nemecko

203

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 27

90469 Nurnberg

Nemecko

204

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 28

90470 Nurnberg

Nemecko

205

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 29

90471 Nurnberg

Nemecko

206

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 30

90472 Nurnberg

Nemecko

207

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 31

90473 Nurnberg

Nemecko

208

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 32

90474 Nurnberg

Nemecko

209

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 33

90475 Nurnberg

Nemecko

210

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 34

90476 Nurnberg

Nemecko

211

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 35

90477 Nurnberg

Nemecko

212

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 36

90478 Nurnberg

Nemecko
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213

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 37

90479 Nurnberg

Nemecko

214

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 38

90480 Nurnberg

Nemecko

215

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 39

90481 Nurnberg

Nemecko

216

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 40

90482 Nurnberg

Nemecko

217

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 41

90483 Nurnberg

Nemecko

218

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 42

90484 Nurnberg

Nemecko

219

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 43

90485 Nurnberg

Nemecko

220

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 44

90486 Nurnberg

Nemecko

221

Finančná
pohľadávka

0,00 €

DBA LogisticsWorld
GmbH

Duisburger Str. 45

90487 Nurnberg

Nemecko

Minimálna akceptovateľná cena v ponukovom konaní: 50 % zo súpisovej hodnoty jednotlivých pohľadávok.
Lehota na podávanie ponúk: od 05.11.2014 do 04.12.2014
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na podávanie ponúk do kancelárie správcu Úpadcu: Pekárska 11, 917 01
Trnava v zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz TRANSPORTS PADROSA, s.r.o., ponukové konanie
/predmet ponukového konania/ – NEOTVÁRAŤ“.
Spôsob a lehota na vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok sa uskutoční dňa 08.12.2014 o 11,00 hod.
v kancelárii správcu Úpadcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
V prípade otázok súvisiacich s ponukovým konaním otázky je potrebné zasielať na bilsky.spravca@gmail.com.
Podmienky verejného ponukového konania:
1.1. Lehota na predkladanie ponúk je 30 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby
posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň.
1.2. Ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktoré určí správca, osobne alebo
poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Náležitosti ponuky:
2.1 Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz
TRANSPORTS PADROSA, s.r.o., ponukové konanie /predmet ponukového konania/ – NEOTVÁRAŤ“.
2.2 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
2.3 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.4 Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní.
2.5 Správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní.
Vyhodnotenie ponúk:
3.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
3.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 2.1 sa neprihliada.
3.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodov 2.4 a 2.5 sa neprihliada.
3.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená sa neprihliada.
3.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
3.6. Správca v lehote na vyhodnotenie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na
predmet ponuky..
3.7. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 3.1. až 3.5. sa použijú primerane. To neplatí, ak
záujemca, ktorého ponuka je zhodná s ponukou iného záujemcu, ponúkol zároveň najvyššiu ponuku za druhý
ponúkaný predmet alebo ponúkol najvyššiu zhodnú ponuku ako iný záujemca za druhý ponúkaný predmet,
ibaže by tento iný záujemca bol zhodný so záujemcom s najvyššou zhodnou ponukou za prvý ponúkaný
predmet. Víťazom sa potom stáva záujemca, ktorý ponúkol takto zhodné najvyššie ponuky alebo najvyššiu
ponuku za oba ponúkané predmety. Za zhodnú ponuku na účely tohto bodu sa považujú ponuky, ktorých
rozdiel v prípade ponúkanej hnuteľnej veci nie je väčší ako 5,- EUR a prípade ponúkanej peňažnej pohľadávky
nie je väčší ako 33,- EUR.
3.8. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka.
3.9. O skutočnostiach podľa bodov 3.6. až 3.7., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodov
3.1. až 3.5., vyhotoví správca úradný záznam.
3.10.Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj veriteľský výbor a súd.
3.11.Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o postúpení pohľadávky a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť.

V Trnave dňa 30.10.2014
JUDr. Erik Bilský
správca

K021321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.O.D. spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 200 506
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26K/8/2014
26K/8/2014
Iné zverejnenie

Správca úpadcu D.O.D. spol. s r.o., so sídlom Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 200 506, v súlade so
záväzným pokynom predsedu veriteľského výboru zo dňa 29.10.2014, na účely speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu úpadcu, vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu:

1. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku, IČO 31 999 191, Letná
35, 052 01 Spišská Nová Ves, - titulom dodania služby, súpisová hodnota peňažnej pohľadávky v celkovej
výške 2.283,49 €,

2. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: TOSUN Fenstermontage a.U., Holochergasse 34/7, 1150 Wien,
Rakúsko, - titulom dodania služby, súpisová hodnota peňažnej pohľadávky v celkovej výške 389,30 €,

Speňažovanie majetku verejným ponukovým konaním v I. kole sa uskutoční za nasledovných podmienok:

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie majetku úpadcu:

·

·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
o musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp.
právnej subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho
preukazu resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného
registra nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby),
musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy,
o musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách, pričom ponuka kúpnej ceny nesmie byť nižšia ako
100% hodnoty peňažnej pohľadávky
o musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ján Pirč,
správca,kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie –
D.O.D. spol. s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 14 dní od zverejnenie tohto oznámenia v OV. Včas
doručené ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia
a poradovým číslom,
o musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 2.

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť v
prospech účtu úpadcu vedeného vo VÚB, a.s., č. účtu : IBAN: SK14 0200 0000 0033 3114 5953, BIC: SUBASKBX,
zálohu vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky. Prílohou písomného
návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto
záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.

3. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky v
zmysle bodu 1 sa nebude prihliadať, pokiaľ veriteľský výbor nerozhodne inak.
4. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
5. Cena predávaného majetku je v prvom kole ponukového konania správcom stanovená vo výške 100% ceny
stanovenej správcom v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v zmysle § 77 ods. 3 ZKR. Kúpna cena
speňažovaného majetku úpadcu, ponúkaná záujemcami nemôže byť nižšia ako cena stanovená pre dané kolo
ponukového konania.
6. V prípade, že prvé kolo ponukového konania bude neúspešné a predávaný majetok úpadcu nebude speňažený,
zrealizuje správca druhé kolo ponukového konania a prípadne aj ďalšie kolá ponukového konania. Meniť podmienky
následne vyhlásených ponukových konaní je správca oprávnený len so súhlasom veriteľského výboru. Úspešným
účastníkom verejného ponukového konania sa v prvom kole a v ďalších kolách stane ten záujemca, ktorý za
predávaný majetok úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu v súlade s bodom 5. a
poskytne najvýhodnejšie platobné podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený z
dôvodu, že ponúkaná cena je neprimerane nízka, ponuky so súhlasom veriteľského výboru odmietnuť, ak zastáva
názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa uskutoční v
kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj veriteľského výboru, resp. ním povereného zástupcu, a to
v 15. deň od zverejnenia tohto oznámenia v OV.

7. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.
8. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
9. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až po
doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a majetok úpadcu môže byť len so súhlasom veriteľského výboru ponúknutý
záujemcovi s druhou najvyššou písomnou cenovou ponukou.
10. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné,
prípadne toto konanie zrušiť, ak veriteľský výbor s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas.

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca

K021322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANSPORTS PADROSA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 946 849
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/19/2013S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/19/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – TRETIE KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/19/2013 na majetok úpadcu:
TRANSPORTS PADROSA, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 946 849 /ďalej v texte len ako
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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TRANSPORTS PADROSA, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 946 849 /ďalej v texte len ako
„Úpadca“/, JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, ako správca konkurznej podstaty
Úpadcu v súlade so záväzným pokynom uloženým zabezpečeným veriteľom VERKO, s.r.o., so sídlom Štefániková
trieda 15, 949 01 Nitra, IČO: 36 555 151 /ďalej v texte len ako „Zabezpečený veriteľ“/ zo dňa 11.11.2013 na
speňaženie majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 147/2013 zo dňa 01.08.2013 pod položkou K013627, týmto
vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania a vyzýva záujemcov na predloženie ponúk.
Predmetom ponukového konania je:
1. Súbor hnuteľných vecí /drobný hmotný majetok/:
Číslo
súp. zložky:
4.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
16.
17.
18.
20.

Opis hnuteľnej veci:

Súpisová hodnota:

1 ks vysokotlakový čistič OLEO MAC PW 120C, výr.č.:8028483284
420 ks upínací pás GURTNA 5t 10m použitá
50 ks upínací pás GURTNA 5t 10m nová
54 ks hasiaci prístroj 6 kg ABC prášok RAIMA P6
60 ks ochranná pracovná prilba
1750 ks ochranné rohy
1 ks kancelárske kreslo kožené
1 ks benzínová kosačka Castel Golden CAL 484
13 ks pneumatiky nákladné použité
9 ks osobné pneumatiky
60 ks AUTO Lekárnička
9x úložný box plastový

100,00 € bez DPH
1 680,00 € bez DPH
437,50 € bez DPH
2 700,00 € bez DPH
300,00 € bez DPH
1 750,00 € bez DPH
10,00 € bez DPH
200,00 € bez DPH
3 000,00 € bez DPH
27,00 € bez DPH
250,00 € bez DPH
500,00 € bez DPH

Minimálna akceptovateľná cena v treťom kole ponukového konania:
za najvyššiu ponuku bez stanovenia ceny najnižšej ponuky.
Lehota na podávanie ponúk: od 06.11.2014 do 05.12.2014
Ohliadka ponúkaných vecí: dňa 10.11.2014 od 13,00 hod. do 14,00 hod. na adrese Kynek č. 146, 949 01 Nitra.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na podávanie ponúk do kancelárie správcu Úpadcu: Pekárska 11, 917 01
Trnava v zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz TRANSPORTS PADROSA, s.r.o., ponukové konanie
/predmet ponukového konania/ – NEOTVÁRAŤ“.
Spôsob a lehota na vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok sa uskutoční dňa 08.12.2014 o 13,00 hod.
v kancelárii správcu Úpadcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Bližšie informácie na tel. č.: 033/55 91 633 alebo e-mailom: bilsky.spravca@gmail.com, kontaktná osoba: Ľubomír
Bilský
Podmienky verejného ponukového konania:
1.1. V prvom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá však
nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku uvedená v súpise oddelenej podstaty.
1.2. V druhom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako polovica súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise oddelenej podstaty.
1.3. V ďalších kolách verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku bez
stanovenia ceny najnižšej ponuky.
1.4. Lehota na predkladanie ponúk je 30 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby
posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň.
1.5. Ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktoré určí správca, osobne alebo
poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Náležitosti ponuky:
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

73

Obchodný vestník 211/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2014

2.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz
TRANSPORTS PADROSA, s.r.o., ponukové konanie /predmet ponukového konania/ – NEOTVÁRAŤ“.
2.2 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
2.3 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
2.4 Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní.
2.5 Správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní.
Vyhodnotenie ponúk:
3.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
3.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 2.1 sa neprihliada.
3.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodov 2.4 a 2.5 sa neprihliada.
3.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa bodov 1.1. a 1.2. sa
neprihliada.
3.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
3.6. Správca v lehote na vyhodnotenie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom posúdenie primeranosti kúpnej ceny
ponúknutej záujemcom za tú ktorú vec či súbor vecí vo všetkých kolách ponukového konania podlieha súhlasu
Zabezpečeného veriteľa, a až na základe tohto súhlasu správca vyhodnotí víťaza verejného ponukového
konania a uzatvorí s ním kúpnu zmluvu.
3.7. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 2.1. až 2.5. sa použijú primerane. To neplatí, ak
záujemca, ktorého ponuka je zhodná s ponukou iného záujemcu, ponúkol zároveň najvyššiu ponuku za druhý
ponúkaný predmet alebo ponúkol najvyššiu zhodnú ponuku ako iný záujemca za druhý ponúkaný predmet,
ibaže by tento iný záujemca bol zhodný so záujemcom s najvyššou zhodnou ponukou za prvý ponúkaný
predmet. Víťazom sa potom stáva záujemca, ktorý ponúkol takto zhodné najvyššie ponuky alebo najvyššiu
ponuku za oba ponúkané predmety. Za zhodnú ponuku na účely tohto bodu sa považujú ponuky, ktorých
rozdiel v prípade ponúkanej hnuteľnej veci nie je väčší ako 5,- EUR a prípade ponúkanej peňažnej pohľadávky
nie je väčší ako 33,- EUR.
3.8. O skutočnostiach podľa bodov 3.6. až 3.7., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodov
3.1. až 3.5., vyhotoví správca úradný záznam.
3.10.Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj veriteľský výbor a súd.
3.11.Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o postúpení pohľadávky a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť.
V Trnave dňa 30.10.2014
JUDr. Erik Bilský
správca
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K021323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o podaniach, na ktoré sa neprihliada ako na prihlášku

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu ABC
KLÍMA s.r.o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131, týmto upovedomuje nasledovné dotknuté osoby:

1.
2.
3.
4.

Generali poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332,
BIS Slovensko s. r. o., Rovinka 590, 900 41 Rovinka, IČO: 00 679 500,
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31 342 876,
Jozef Lichtnecker, Sputniková 3252/8, 821 02 Bratislava

že na ich podania sa v zmysle uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.10.2014, č. k. 2K/37/2014,
neprihliada ako na prihlášky.

Odôvodnenie:
V zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov 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.
V zmysle ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov 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.

Správca a následne konkurzný súd po preskúmaní predložených prihlášok zistil, že na doručených prihláškach
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca a následne konkurzný súd po preskúmaní predložených prihlášok zistil, že na doručených prihláškach
nebolo vyznačené poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty a z toho dôvodu konkurzný súd
rozhodol tak, ako je uvedené vyššie.

K021324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bratka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 12, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 878 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2014 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
31K/17/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Tatiana Timoranská, so sídlom kanc.: Podzámska 32, Nové Zámky, správca úpadcu:
Peter Bratka, IČO 40 878 953, sosídlom podnikania Tokajská 12, Nitra oznamuje, že prvá schôdza veriteľov
sa uskutoční dňa 17.12.2014 o 10,00 hod. v kancelárii správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky, druhé
poschodie ( polyfunkčný dom) .
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K021325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Foľk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1106, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2014 S1414
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vladimír Vanko, správca úpadcu Vladimír Foľk, trvale bytom Hviezoslavova 1106, 980 61 Tisovec, dátum narodenia
31.01.1955, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávky
iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo Prima banka Slovensko, a.s.,
číslo účtu: 8694231001/5600, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Vladimír Vanko, správca
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K021326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrea Michalská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dušana Kužela 227, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.2.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2014S1218
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica o priebehu prvej schôdze veriteľov

Spisová značka súdneho spisu: 1K/16/2014
Spisová značka správcovského spisu: : 1K/16/2014S1218
Obchodné meno úpadcu : Mgr. Andrea Michalská, nar. 22.2.1974, bytom Dušana Kužela 227,
038 43 Kláštor pod Znievom“

I.

Miesto a čas rokovania schôdze veriteľov:

Schôdza veriteľov sa konala v súlade s obsahom oznamu zverejneným v Obchodnom vestníku č. 147/2014 dňa
01.augusta.2014 v sídle kancelárie správcu v Martine, ul. Timravy 23, dňa 29.10.2014 od 10,00 hod. do 11,00 hod.

II.

Osoby prítomné na schôdzi veriteľov

2.1.

Zoznam prítomných nezabezpečených veriteľov:

Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava, zastúpená AK JUDr. Marek Hic, s.r.o., v mene ktorej koná JUDr. Marek Hic
advokát, na základe plnomocenstva, suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 13.071,37 €, počet hlasov:
13071
Na schôdzi veriteľov bol prítomný jeden nezabezpečený veriteľ s rozsahom hlasovacích práv 13071 hlasov
2.2.

III.

Ing. Mikuláš Takáč, správca konkurznej podstaty

Podklady pripravené správcom pre schôdzu veriteľov
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Prezenčná listina
Správcovský spis
Konečný zoznam pohľadávok
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania

IV.

Opis priebehu schôdze veriteľov

Rokovanie schôdze veriteľov bolo vedené podľa programu zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 182/2014 dňa 24.09.2014 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentácia
Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne, záver

K bodu 2 programu:

Rokovanie prvej schôdze veriteľov otvoril a viedol správca. Oboznámil účastníka, že podľa § 35 ods. 3 ZKR je
schôdza veriteľov uznášania schopná pretože na schôdzi je prítomný jeden nezabezpečený veriteľ oprávnený na
schôdzi hlasovať s celkovým počtom hlasov 13071.
Správca oboznámil prítomného veriteľa o rozsahu jeho hlasovacích práv, o spôsobe hlasovania v zmysle § 35 ZKR.

K bodu 3 programu:

Správca predniesol správu o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, v ktorej informoval o úkonoch, ktoré
v súlade so ZKR v konkurznom konaní vykonal. Písomné znenie správy je prílohou zápisnice.
Správca zapísal do zoznamu prihlásených pohľadávok celkom päť pohľadávok 2 nezabezpečených konkurzných
veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky v sume 23.491,55 Eur.
Suma pohľadávok nezabezpečených veriteľov oprávnených hlasovať na 1. schôdzi veriteľov je tak určená sumou
23.491,55 Eur..
Do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV 188/2014 dňa 02.10.2014 bola bez poznámky o spornom zápise
zapísaná suma vo výške 1.780,- Eur, pozostávajúca z hnuteľného majetku úpadcu a finančnej hotovosti.
Pohľadávka zabezpečeného veriteľa je určená sumou 118.528,13 Eur..
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K bodu 4 programu

V súlade s § 37 ZKR predložil predsedajúci schôdze návrh na voľbu zástupcu veriteľov.
Za zástupcu veriteľov navrhol prítomného nezabezpečeného veriteľa s počtom hlasov
13071.

Hlasovanie malo nasledovný priebeh:

1.
Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava, zastúpená AK JUDr. Marek Hic, s.r.o., v mene ktorej koná advokát
JUDr. Marek Hic, na základe plnomocenstva, suma pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: 13.071,37 €, počet
hlasov: 13071
Počet hlasov za: 13071
Počet hlasov proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0

Veriteľ: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava, IČO: 00151653 bol zvolený za zástupcu
veriteľov.

Bolo prijaté Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov sa uzniesla, že za zástupcu veriteľov bol
zvolený veriteľ:

Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava, IČO: 00151653

K bodu 5 programu

Predsedajúci 1. schôdze veriteľov pristúpil k bodu 5 programu a vyzval prítomného veriteľa v zmysle § 36 ZKR na
podanie návrhov na výmenu správcu.
Nebol prednesený návrh na zmenu správcu a schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu Ing. Mikuláša Takáča.

Počet hlasov za: 13071
Počet hlasov proti: 0
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Zdržalo sa hlasovania: 0

Bolo prijaté Uznesenie č. 2: Schôdza veriteľov sa uzniesla, že vo funkcii zostáva doterajší správca Ing. Mikuláš
Takáč.

K bodu 6 programu

Zástupca veriteľov položil správcovi otázky týkajúce sa osoby úpadkyne, jej majetku a podnikateľských aktivít.
Otázky sú zapísané aj v písomnej forme takto:
1. Či je (úpadca, resp. úpadkyňa) vydatá, slobodná, či sú tu vyživované osoby prípadne či bolo vykonané
vyporiadanie BSM alebo to bude robiť správca.
2. informácie o majetku:
A. Nehnuteľnosti:
-

kde úpadca býva

-

či správca bol u úpadcu doma (t.j. v mieste bydliska)

info o vlastníctve tejto prípadne iných nehnuteľností (mimo tých zapísaných do podstaty), či bol vykonaný
dopyt na ÚGKK, či bolo vykonané šetrenie vo vzťahu k odporovateľnej minulosti, či nemá pohľadávky z týchto
(prípadných) odporovateľných úkonov
B. Hnuteľné veci
stav hnuteľných vecí (majetok úpadcu + inventár bytu/domu, či bola vykonaná ohliadka obydlia a či správca
zisťoval komu patria hnuteľné veci v obydlí), ktoré môžu byť zapísané do podstaty + info o hodnotnejších veciach)
-

info o zistení stavu evidovaných motorových vozidiel úpadcu

-

či boli prelustrované informácie z iných registrov – cenné papiere, obchodné podiely, strelné zbrane

-

vlastníctvo a zostatok na bankových účtoch

-

či boli zistené nejaké iné pohľadávky

C. Fungovanie úpadcu ako podnikateľa (SZČO):
-

či úpadca ako FO - podnikateľ nejako funguje,

-

či sú v zamestnaneckom pomere nejakí zamestnanci

-

nejaké aktívne zmluvné obchodnoprávne odplatné vzťahy

D. Účtovníctvo/pohľadávky fyzickej osoby – podnikateľa
-

aký je stav účtovníctva, či existuje, do akej hĺbky a ako dozadu boli preskúmané účtovné dokumenty,

aká bola účtovná minulosť, či boli identifikované všetky účty spoločnosti a preskúmané vo vzťahu
k odporovateľnej minulosti, či sú k dispozícii výpisy z účtov do času odporovateľnej minulosti
-

či boli preskúmané príjmy a výdaje do minulosti
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či existujú nejaké pohľadávky z podnikateľskej činnosti

E. Príjmy zamestnanie/dôchodok
-

info o zamestnaní/inom pracovnoprávnom vzťahu

-

či nepoberá nejaký dôchodok/mzdu

-

či bola v tomto smere vyžiadaná správa od Sociálnej poisťovne a Daňového úradu

-

aký je aktuálny stav

ako bolo zistené či nedošlo bezdôvodne k zníženiu mzdy/dôchodku/príjmu oproti minulosti, rovnako či boli
zistené informácie o zrážkach zo mzdy, ich rozsahu a právnom dôvode
-

info o zapísaní (dopísaní) mzdy/príjmu/sociálnych dávok do podstaty

3. aký ďalší majetok môžeme očakávať, že do podstaty pribudne,
4. či správca preskúmal úkony vykonané úpadcom pred vyhlásením konkurzu a s akým výsledkom (či a ako
identifikoval úkony, ktorým je možné odporovať),
5. správcom odhadovaný čas trvania konkurzu resp. ako rýchlo ho chce ukončiť, plánované najbližšie kroky správcu
čo do speňažovania majetku a akým spôsobom plánuje speňažovať.
Zástupca veriteľov požiadal správcu o písomné vyjadrenie k predloženým otázkam.
Bolo dohodnuté, že správca zašle písomné vyjadrenie k predloženým otázkam zástupcovi veriteľov v priebehu 20
dní.
Na schôdzi veriteľov neboli uplatnené žiadne námietky proti uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom.
Po prerokovaní schváleného programu bola schôdza veriteľov ukončená.
Zápisnicu o priebehu rokovania prvej schôdze veriteľov spísal a podpísal správca ako predseda schôdze.

V Martine, dňa 29.10.2014
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K021327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIL RAKOVO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovo 137, 038 42 Rakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 883
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2014 S1146
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2014
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Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR pod značkou S1446 ( ďalej len „Dozorný správca“ ), dozorný správca dlžníka: PROFIL RAKOVO
spol. s r.o., so sídlom Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31 617 883 (ďalej len „Dlžník“ ), v súlade s potvrdeným
plánom Dlžníka, záväznej časti, článok XII Dozorná správa, týmto v zmysle ust. § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR") oznamuje zavedenie dozornej správy nad Dlžníkom: PROFIL
RAKOVO spol. s r.o., so sídlom Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31 617 883.
V zmysle ust. § 163 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia Dozorného správcu o zavedení
dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia Dozorného správcu trvá do zverejnenia
oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku Dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu,
resp.
do
momentu
vyhlásenia
konkurzu
na
Dlžníka.
Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu v zmysle §162 a nasl. ZKR ako aj v súlade ustanoveniami
plánu, najmä však:
a. vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou;
b. pri výkone dozornej správy dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a
činnosť Dlžníka;
c. udeľovať súhlas s právnymi úkonmi Dlžníka v rozsahu a za podmienok určených v pláne;
d. neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o Dlžníkovi, o plnení plánu a o iných pre plnenie plánu
podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie plánu a v prípade, že po
vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie plánu,
je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Dlžníka a iné osoby určené v pláne;
e. plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej časti plánu;
f. informovať veriteľský výbor o plnení plánu s prihliadnutím najmä, avšak nie len na úhradu pohľadávok v
prospech veriteľov v lehotách podľa plánu;
g. plniť iné požiadavky podľa príslušných ustanovení ZKR, resp. požiadaviek veriteľského výboru schválených
formou uznesenia.
Dlžník je povinný bezodkladne informovať Dozorného správcu o všetkých skutočnostiach právnej, obchodnej,
finančnej alebo inej ekonomickej povahy, ktoré bránia alebo môžu brániť alebo môžu ohroziť riadne plnenie plánu.
Dlžník je taktiež povinný bezodkladne informovať Dozorného správcu o splnení alebo čiastočnom plnení peňažných
záväzkov Dlžníka voči veriteľom vyplývajúcich zo záväznej časti plánu.
Dozorný správca bude vykonávať dozornú správu tak, že vykoná miestnu kontrolu u Dlžníka jedenkrát mesačne,
kde bude zisťovať z účtovných dokladov Dlžníka plnenie Plánu a vyžiada si od Dlžníka na kontrolu listiny o právnych
úkonoch, u ktorých má pochybnosti, že sa porušuje účel a plnenie Plánu. Dlžník je povinný predložiť účtovné
doklady a ďalšie listiny Dozornému správcovi bez zbytočného odkladu.
Dozorný správca sa bude zúčastňovať na valnom zhromaždení spoločnosti Dlžníka a pokiaľ bude právomoc
valného zhromaždenia spoločnosti vykonávať jediný spoločník, bude sa zúčastňovať na zasadnutiach tohto
spoločníka s vedením spoločnosti Dlžníka pokiaľ na nich podľa programu má dôjsť k prijatiu rozhodnutí tohto
spoločníka
vykonávajúceho
právomoc
valného
zhromaždenia
spoločnosti
Dlžníka.
Súhlasu Dozorného správcu podliehajú počas doby trvania dozornej správy nasledovné právne úkony Dlžníka:
a. Založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b. Nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;
c. Prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku s hodnotou prevyšujúcou 100.000,EUR, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
d. Uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov v sume prevyšujúcej 100.000,- EUR;
e. Zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
f. Urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
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g. Urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
h. Vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 ZKR;
i. Uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas
viac ako 5 kalendárnych mesiacov, pričom plnenie v každom jednom mesiaci musí dosiahnuť aspoň 50.000
EUR;
j. Uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 100.000 EUR;
k. Akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 100.000 EUR, ak nejde o plnenia
vyplývajúce z právnych úkonov Dlžníka schválených Dozorným správcom;
l.
Akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
m. Vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s Dlžníkom, dôsledkom ktorého
bude prevod, prenájom alebo zaťaženie majetku s hodnotou prevyšujúcou 20.000,- EUR, alebo ktorého
dôsledkom bude povinnosť Dlžníka poskytnúť plnenie, ktorého hodnota prevyšuje 20.000,- EUR;
n. Vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky, dôsledkom ktorého bude prevod, prenájom alebo zaťaženie majetku s hodnotou prevyšujúcou
20.000,- EUR, alebo ktorého dôsledkom bude povinnosť Dlžníka poskytnúť plnenie, ktorého hodnota
prevyšuje 20.000,- EUR;
o. Uznanie Správcom popretých pohľadávok v konaní podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR.
Dozorný správca bude s odbornou starostlivosťou posudzovať právne úkony Dlžníka podliehajúce jeho súhlasu a
súhlas udelí len ak úkon nenarušuje priebeh plnenia Plánu a splnenie jeho účelu.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno len tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca
dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon
bez 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 súlade s dispozitívnou povahou ust. § 156 ZKR funkcia veriteľského výboru po skončení reštrukturalizácie
nezaniká, funkcia veriteľského výboru zaniká až skončením dozornej správy na základe niektorej z právnych
skutočností podľa ust. § 165 ZKR.
Dozornému správcovi za výkon jeho funkcie podľa tohto plánu prináleží odmena vo výške určenej záväznou časťou
Plánu, článok XII bod 12.7. Odmena je splatná mesačne na základe Dozorným správcom vopred vystavenej faktúry
s lehotou splatnosti 15 dní. Odmenu Dozorného správcu hradí Dlžník.
Dozorná správa sa zavádza na čas od skončenia reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu. Účinky dozornej
správy nastávajú dňom zverejnenia oznámenia Dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom
vestníku.
V Žiline, dňa 29.10.2014
Ing. Gabriela Ďurmanová, dozorný správca
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K021328
Spisová značka: 8K/32/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALFA PROFIL s.r.o. v likvidácii, so sídlom Tvarožkova
5, 814 99 Bratislava, IČO: 31 623 671, v mene ktorého koná likvidátor: Martin Medveď, nar. 08.02.1977, bytom
Dunajská 1056/5, 931 01 Šamorín, právne zastúpený: Čarnogurský ULC s.r.o., so sídlom Tvarožkova 5, 814 99
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALFA PROFIL s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Tvarožkova 5, 814 99 Bratislava, IČO: 31 623 671
rozhodol
Súd uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.08.2014, č. k. 8K/32/2014-192, zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I,
písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.10.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K021329
Spisová značka: 8K/54/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INACT, a.s., so sídlom Ľudovíta Fullu 7, 841 05
Bratislava, IČO: 36 816 698, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INACT, a.s., so sídlom Ľudovíta
Fullu 7, 841 05 Bratislava, IČO: 36 816 698
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: INACT, a.s., so sídlom Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava, IČO:
36 816 698.
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 29.10.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K021330
Spisová značka: 3K/27/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika- Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: ASPOL, spol. s r.o., Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36283673
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ASPOL, spol. s r.o., Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO:
36283673.
Súd ustanovuje
do funkcie správcu:
Bc. Róbert
Havlát,
so sídlom
nám.
1, 811 01
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
SlovenskejIng.
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.Rudnayovo
o Obchodnom
vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Bratislava, značka správcu:
S 1243.
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Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ASPOL, spol. s r.o., Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO:
36283673.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, značka správcu: S 1243.
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 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
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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
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
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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).
Okresný súd Bratislava I dňa 29.10.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K021331
Spisová značka: 3K/49/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- JUDr. Ján Benčura, Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
likvidátor spoločnosti PRINT CENTRUM, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 23, P.O.BOX 70, 810 11 Bratislava, IČO: 35
685 221, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: spoločnosti PRINT CENTRUM, spol. s r.o., so sídlom
Pribinova 23, P.O.BOX 70, 810 11 Bratislava, IČO: 35 685 221
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: 04.11.2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- JUDr. Ján Benčura, Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
likvidátor spoločnosti PRINT CENTRUM, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 23, P.O.BOX 70, 810 11 Bratislava, IČO: 35
685 221, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: spoločnosti PRINT CENTRUM, spol. s r.o., so sídlom
Pribinova 23, P.O.BOX 70, 810 11 Bratislava, IČO: 35 685 221
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: PRINT CENTRUM, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 23, P.O.BOX 70, 810 11 Bratislava,
IČO: 35 685 221, predbežného správcu: JUDr. Eva Vodová, so sídlom Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, zn. správcu:
S180.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 29.10.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K021332
Spisová značka: 3K/33/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Richard Michalko, bytom
Dudvážska 5101/08, 821 07 Bratislava, štátny občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom
kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1312
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S1312, preddavok vo výške 663,88 €, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
182/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.10.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K021333
Spisová značka: 3K/16/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L2media, s.r.o., so sídlom
Čajakova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 955 589, zastúpený: MCGA legal, s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03
Bratislava, IČO: 36 715 662, správcom ktorého je JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie: Ružinovská 1, 821 02
Bratislava, zn. správcu: S62
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie: Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S62 z funkcie
správcu úpadcu L2media, s.r.o., so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 955 589.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu L2media, s.r.o., so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava,
IČO: 35 955 589, Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom Hviezdoslavov námestie 14, 811 02 Bratislava, zn. správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
S1364.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd
odvoláva
JUDr. 211/2014
Imrich Tardík, so sídlom kancelárie:
1, 821 02 Bratislava, zn.
správcu:
S6204.11.2014
z funkcie
Obchodný
vestník
Konkurzy aRužinovská
reštrukturalizácie
Deň
vydania:
správcu úpadcu L2media, s.r.o., so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 955 589.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu L2media, s.r.o., so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava,
IČO: 35 955 589, Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom Hviezdoslavov námestie 14, 811 02 Bratislava, zn. správcu:
S1364.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 8.10.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K021334
Spisová značka: 3K/16/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L2media, s.r.o., so sídlom
Čajakova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 955 589, zastúpený: MCGA legal, s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03
Bratislava, IČO: 36 715 662, správcom ktorého je JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie: Ružinovská 1, 821 02
Bratislava, zn. správcu: S62
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Imrich Tardík, so sídlom kancelárie: Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S62 z funkcie
správcu úpadcu L2media, s.r.o., so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 955 589.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu L2media, s.r.o., so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava,
IČO: 35 955 589, Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom Hviezdoslavov námestie 14, 811 02 Bratislava, zn. správcu:
S1364.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 8.10.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K021335
Spisová značka: 32K/38/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Polgár, nar. 20.7.1954, bytom 943 42 Šarkan 190,
zastúpený: JUDr. Štefan Lendvay, narodený 10.1.1952, bytom Zochova 16/III, 811 03 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zoltán Polgár, nar. 20.7.1954, bytom 943 42 Šarkan 190, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka Zoltána Polgára, nar. 20.7.1954, bytom 943 42
Šarkan 190.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.10.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K021336
Spisová značka: 2K/54/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivo Chalachan, nar. 07.07.1968,
bytom Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie
Konštantínova 6, 080 01 Prešov, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivo Chalachan, nar. 07.07.1968,
bytom Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie
Konštantínova 6, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Stely
Wildeovej, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 664 eura
zloženého dňa 26.09.2014 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 95/2014
(76/09-14).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 28.10.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021337
Spisová značka: 2CoKR/14/2014
Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sociálna poisťovňa, ul. 29 augusta č. 8-10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SALTIMA, s.r.o., so sídlom
Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 36 472 964, o odmene a preukázaných výdavkoch predbežného správcu, o
odvolaní správcu proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 31.7.2013, č.k. 2K/8/2014-106 takto
rozhodol
Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a na ďalšie konanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Krajský súd v Košiciach dňa 29.9.2014
JUDr. Vladimír Hrib, PhD., predseda senátu
K021338
Spisová značka: 2K/50/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EUROTECHNIK - SL, s.r.o., so sídlom
Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 495 514, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Hlavná 50, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu SKP, k.s., so
sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 eura zloženého dňa
16.09.2014 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 89/2014 (41/09-14).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 29.10.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021339
Spisová značka: 1K/57/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Katarína Hadidomová, nar. 12.09.1977, bytom Mpčľ
3053/13, 058 01 Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Katarína Hadidomová, nar. 12.09.1977, bytom Mpčľ 3053/13, 058 01 Poprad,
ustanovuje správcu Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné,
o t v á r a malý konkurz,
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/57/2014. 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 nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 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 zverejňujú v
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Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 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 zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
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 námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je
fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 28.10.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K021340
Spisová značka: 1K/50/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka František Manik, nar. 29.12.1964, bytom Hlavná 2136/6,
085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e JUDr. Ing. Renátu Vorobeľovú, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, do funkcie
predbežného správcu dlžníka,
u k l a d á predbežnému správcovi zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v
dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť,
u k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania
majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú
správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 28.10.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K021341
Spisová značka: 2K/47/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika, Daňový úrad Prešov,
so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Kamil Čupeľa,
nar. 24.03.1979, bytom Dlhá Lúka, Sady 18, Bardejov, predtým podnikajúci pod obchodným menom Kamil Čupeľa, s
miestom podnikania Dlhá Lúka, Sady 18, Bardejov, IČO: 41 551 079, takto
rozhodol
Ustanovuje do funkcie predbežného správcu dlžníka: JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov;
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Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
úhradu nákladov
konkurzu;
predbežný
správca
je pritom
povinný
vychádzať
aj z hodnoty
majetku,vestníku
o ktorý bol majetok
a o zmene
a doplnení
niektorých
svojomodôvodnene
webovom sídle:predpokladať
www.justice.gov.sk
dlžníka ukrátený v dôsledku
právnych
úkonov,
pri zákonov
ktorýchna
možno
ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka
91 a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;

Obchodný vestník 211/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 04.11.2014
Ustanovuje do funkcie predbežného správcu dlžníka: JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov;
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 29.10.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021342
Spisová značka: 40K/41/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka TRANS - TOP spol. s r. o. so sídlom
Legionárska 663/55, 911 01 Trenčín, IČO 36 330 574, zast. JUDr. Martinou Válkovou, advokátkou, so sídlom
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TRANS - TOP spol. s r. o. so
sídlom Legionárska 663/55,
911 01 Trenčín, IČO 36 330 574 takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca Licitor recovery k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324,
017 01 Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu S1388.
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d á zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý
predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
III. Predbežný správca je p o v i n n ý predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od
ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu
predloží správca najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr
do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).

Okresný súd Trenčín dňa 29.10.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K021343
Spisová značka: 38K/2/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa- veriteľa INVEST-KAPITAL, a.s. so sídlom Hattalova 12/C, 831 03
Bratislava, IČO 35 871 334 proti dlžníkovi Diana Cíbiková, nar. 3.3.1975, bydlisko Veľkomoravská 26, Trenčín,
právny zástupca Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. so sídlom Piaristická 46, Trenčín, IČO 36 837
857o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Diana Cíbiková, nar. 3.3.1975, bydlisko Veľkomoravská 26,
Trenčín, takto
rozhodol
I.
II.

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa

z a m i e t a.

Dlžníčke sa náhrada trov konania n e p r i z n á v a.
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II.
Dlžníčke sa náhrada trov konania n e p r i z n á v a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín na Krajský súd v Bratislave.
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 28.10.2014
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K021344
Spisová značka: 40R/6/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie voči dlžníkovi PROGRES BOJNICE, s.
r. o. v reštrukturalizácii so sídlom A. Hlinku 15, 972 01 Bojnice, IČO 36 333 522, ktorého správcom je JUDr. Danica
Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o určenie, či sa na podanie
prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa EMS KOMPLET, s. r. o. so sídlom Mojmírova 12, 971 01 Prievidza, IČO 36 301 132, zo dňa
15.10.2014, doručené správcovi dňa 24.10.2014, sa
n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).

Okresný súd Trenčín dňa 29.10.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K021345
Spisová značka: 25K/1/2014
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ŠteVag, s.r.o., IČO: 35 921
838, M. R. Štefánika 2159, 926 01 Sereď, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka
č. 24441/T, správcom ktorého je SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01
Trnava, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava,
paušálnu odmenu vo výške 2323,57 eur a daň z pridanej hodnoty vo výške 464,71 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K021346
Spisová značka: 23K/30/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR- Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Gentler Slovensko, s.r.o., Potočná 52, 909 01 Skalica, IČO: 35
692 995, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 15451/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: Gentler Slovensko, s.r.o., Potočná 52, 909 01 Skalica, IČO: 35 692 995, aby sa v lehote 20
dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: Gentler Slovensko, s.r.o., Potočná 52, 909 01 Skalica, IČO: 35 692 995, 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.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo
veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí
svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.10.2014
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K021347
Spisová značka: 23K/30/2014

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 23K/30/2014
Vo veci
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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PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 23K/30/2014
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa:

SR - Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava

o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Gentler Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 692 995
Potočná 52, 909 01 Skalica
s u d k y ň a nariaďuje pojednávanie na deň
28.11.2014 o
11:00
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 TRNAVA v Trnave, dňa 29.10.2014
JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné ! Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................,
má hrubý hodinový zárobok ........................................Eur a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania
je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
Predvolaný môže / nemôže nastúpiť do práce na zvyšok zmeny.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

O.s.p. č. 14 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý)

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.10.2014
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K021348
Spisová značka: 23K/30/2014
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 23K/30/2014
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa:
SR - Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
proti dlžníkovi:

Gentler Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 692 995
Potočná 52, 909 01 Skalica

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň
28.11.2014 o 11:00 hod.
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 150, na prízemí Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka a to
1./ SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava
2./ Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 - 10, Bratislava
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.

JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.10.2014
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K021349
Spisová značka: 23K/29/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR- Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A Energie, s.r.o., Priemyselná 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 244
155, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 12851/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: A Energie, s.r.o., Priemyselná 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 244 155, aby sa v lehote 20 dní od
doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a oAzmene
a doplnení
zákonov
svojom
webovomIČO:
sídle:36
www.justice.gov.sk
Súd v y z ý v a dlžníka:
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s.r.o.,niektorých
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1, na
917
01 Trnava,
244 155, aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov,
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bol
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Súd v y z ý v a dlžníka: A Energie, s.r.o., Priemyselná 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 244 155, aby sa v lehote 20 dní od
doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: A Energie, s.r.o., Priemyselná 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 244 155, 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.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo
veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí
svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.10.2014
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K021350
Spisová značka: 23K/29/2014

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 23K/29/2014
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa:

SR - Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava

o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
A Energie, s.r.o.
IČO: 36 244 155
Priemyselná 1, 917 01 Trnava
s u d k y ň a nariaďuje pojednávanie na deň
03.12.2014 o
11:00
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 TRNAVA v Trnave, dňa 29.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
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Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
*) Ak ide o ďalšie pojednávanie, prečiarknite celý tento odsek !
OKRESNÝ SÚD TRNAVA v Trnave, dňa 29.10.2014
JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné ! Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................,
má hrubý hodinový zárobok ........................................Eur a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania
je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
Predvolaný môže / nemôže nastúpiť do práce na zvyšok zmeny.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

O.s.p. č. 14 (Predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý)

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.10.2014
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K021351
Spisová značka: 23K/29/2014
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 23K/29/2014
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa:
SR - Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
proti dlžníkovi:

A Energie, s.r.o.
IČO: 36 244 155
Priemyselná 1, 917 01 Trnava

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň
03.12.2014 o 11:00 hod.
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 150, na prízemí Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka a to
1./ SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava
2./ Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 - 10, Bratislava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2./ Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 - 10, Bratislava
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.

JUDr. Jana Tóthová
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.10.2014
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K021352
Spisová značka: 25K/23/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Jozef Bella, nar.
5.02.1952, 906 32 Jablonica č. 630, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24,
Trnava, uznesením č.k. 25K/23/2012-825 zo dňa 25.09.2014 zrušil konkurz na majetok úpadcu Mgr. Jozef Bella, nar.
5.02.1952, 906 32 Jablonica č. 630, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2014.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.10.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K021353
Spisová značka: 25K/2/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PEKRIS, s.r.o., so sídlom
Pažitná 7, Šaľa, IČO: 34 138 170, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 16000/T, odd.:
Sro, správcom ktorého je B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: PEKRIS, s.r.o., so sídlom Pažitná 7, Šaľa, IČO: 34 138 170, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia na súde, proti
rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci
sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V
odvolaní sa má ďalej uviesť proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje
za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

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

99

Obchodný vestník 211/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2014

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K021354
Spisová značka: 25K/32/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR,
Vazovova 2, 815 11 Bratislava, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Radoslav Csiszár, nar. 26.02.1968, Komenského 38, 921 01 Piešťany, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Radoslav Csiszár, nar. 26.02.1968, Komenského 38, 921 01
Piešťany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K021355
Spisová značka: 25K/14/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EMKATEX, s.r.o., Coburgova
84/5372, 917 02 Trnava, IČO: 45 417 652, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.
číslo: 33964/T, správcom ktorého je JUDr. Hana Sopko LL.M., Tehelná 9/A, 917 01 Trnava, o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Hana Sopko LL.M., Tehelná 9/A, 917 01 Trnava, odmenu vo
výške 663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 3,30 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 667,18 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 35/2014 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K021356
Spisová značka: 3K/27/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PaP AUTO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Čsl. armády
8, 036 01 Martin, IČO: 36 438 405, v mene ktorého koná likvidátor: Peter Počil, nar. 19.4.1980, bytom Tomčany
4816/52, Martin, zastúpeného: JUDr. Evarist Zuzan, advokát, so sídlom Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PaP AUTO, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Čsl. armády 8, 036 01 Martin,
IČO: 36 438 405.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 28.10.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K021357
Spisová značka: 2K/7/2008
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Bejdák, nar. 25.05.1971,
Slnečná 166/24, 029 01 Námestovo, zastúpeného Lýdiou Bejdákovou, nar. 07.11.1974, Slnečná 166/24, 029 01
Námestovo, ktorého správcom je JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie Predmestská 1338/25, 010 01 Žilina, v
časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po schválení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané 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.
Okresný súd Žilina dňa 29.10.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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