Obchodný vestník 215/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

K021681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krné 111, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jeannette Kadlecajová
Sídlo správcu:
Nad plážou 23, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2014/S1195
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata

Číslo súpis. Názov
zložky
majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok

Popis majetku

Dátum
zápisu

Počet

podiel Súpisová
hodnota
majetku v €

DVD prehrávač zn. AKAI s 3 reproduktormi

07.10.2014

1

1/1

300,00

1

1/1

470,00

1

1/1

250,00

1

1/1

400,00

1

1/1

90,00

1

1/1

250,00

1

1/1

70,00

LCD projektor zn. Epson, model: EMP-SS s plátnom - šírka
07.10.2014
2m
Infračervený masážny vankúš zn. Vita life, 40 W, nový
07.10.2014
v pôvodnom balení
Bio lampa, zn. Active Bio s príslušenstvom v kufríkovom
07.10.2014
balení
Navigácia do automobilu, zn. Garmin, r. výroby 2011

07.10.2014

Bytová čistička vzduchu s ionizátorom vzduchu, zn.
07.10.2014
ModelHome, nová v pôvodnom balení
Digitálny fotoaparát zn. Technika, model SH – Z625 s
07.10.2014
príslušenstvom
Laserová tlačiareň zn. Samsung, typ ML-1670, čiernobilela

07.10.2014

1

1/1

60,00

Smartphone Motorola Delfy mini msn

07.10.2014

1

1/1

150,00

„17“ palcové elektróny

07.10.2014

4

1/1

300,00

Notebook zn. COM PAQ

22.10.2014

1

1/1

400,00

Televízny prijímač zn. Schneider

22.10.2014

1

1/1

200,00

Podložka na magnetické terapie /pulzujúce magnetické pole,
22.10.2014
zn. BNM, nová v pôvodnom balení

1

1/1

500,00

Glukomer zn. Wellion Calla Light, nové v pôvodnom balení

22.10.2014

3

1/1

135,00

22.10.2014

6

1/1

90,00

15.

Hnuteľný
majetok

16.

Hnuteľný
majetok

Autorádio /cd prehrávač zn. Blaupunkt

22.10.2014

1

1/1

50,00

17.

Hnuteľný
majetok

Autorádio zn. Hyundai, model: CMRX 4802 SU

22.10.2014

1

1/1

750,00

Presso stroj zn. Elektrolux, jednopákový

22.10.2014

1

1/1

80,00

Mikrovlnná rúra zn. Power

22.10.2014

1

1/1

40,00

18.
19.

Hnuteľný
majetok
Hnuteľný
majetok

Ortopedické vankúše zn. Bodycare, nové v pôvodnom balení

20.

Hnuteľný
majetok

Kuchynský krájač – obj.: 1,2 l, 230 V-50Hz, 300 W

22.10.2014

1

1/1

30,00

21.

Hnuteľný
majetok

Rybárske udice s príslušenstvom

22.10.2014

2

1/1

100,00

22.

Hnuteľný
majetok

Plynový sporák zn. Zanussi

22.10.2014

1

1/1

130,00

Lyže zn. Elán s palicami

22.10.2014

1

1/1

100,00

23.

Hnuteľný
majetok
Hnuteľný

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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24.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Reťazová motorová píla zn. NAC

22.10.2014

Deň vydania: 10.11.2014
1

1/1

150,00

K021682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krné 111, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jeannette Kadlecajová
Sídlo správcu:
Nad plážou 23, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2014/S1195
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Daniel Takáč, nar. 19.11.1967, Krné 111, 962 12 Detva
správkyňa zvoláva 1. schôdzu veriteľov na deň 10.12.2014 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v budove Obvodného
úradu Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica v miestnosti malej zasadačky.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. §36 ZKR
Záver

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. 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.

Mgr.Ing. Jeannette Kadlecajová, správca

K021683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
BRETOIL, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Wágnera 1780/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 793 329
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/7/2014 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
1R/7/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom A. Wágnera 1780/32, 984 01
Lučenec, IČO: 36 793 329, týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom
je vedený v Všeobecná úverová banka, a.s. číslo účtu: 2323099251/0200. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prvá arbitrážna k.s, správca úpadcu
Ing.Vojtech Švantner, komplementár

K021684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Lagin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovce 548, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/26/2013 S1409
Spisová značka súdneho spisu:
32K/26/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 73,63 €

Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 73,63 €

Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 73,63 €

V Nitre, dňa 05.11.2014
JUDr. Marek Ďuran, správca

K021685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pribilinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biovetská 630/36, 949 05 Nitra – Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1960
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: 10.11.2014

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2014 S1409
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota majetku a mena: 42,21 €

Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota majetku a mena: 41,13 €

Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota majetku a mena: 42,21 €

Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota majetku a mena: 42,21 €

V Nitre, dňa 05.11.2014
JUDr. Marek Ďuran, správca

K021686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PB Power Trade a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Plavárňou 3937/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 063 555
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2014
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2014
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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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

4K/25/2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu, je možné nahliadať v kancelárii správcu na
Andreja Kmeťa 19,010 01 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09.00-15.00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu
alebo na tel. č.: 0903 502 744, príp. e-mailom: bmkkonkurz@gmail.com

K021687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Hudáková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sov. Hrdinov 373/11, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2013 S 1179
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Gábor Száraz, Kancelária správcu so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, správca konkurznej podstaty úpadcu Dana Hudáková, nar. 13.09.1970 v konkurze, Bytom Sov. Hrdinov
373/11, 089 01 Svidník, v súlade s udeleným záväzným pokynom zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského
výboru zo dňa 15.10.2014, týmto vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na odpredaj súboru hnuteľných vecí (Stroje
a zariadenia – III odp. Sk. Zdvihák TOP-25, Stroje a zariadenia – II odp. Sk. Geometria riadenia JOHN BEAN V5A8,
Stroje a zariadenia – II odp. Sk. Pneuservisná technika CORGHI) zapísaných pod súpisovou zložkou majetku
úpadcu č. 4,5,6 spolu v súpisovej hodnote 2.341,17 Eur. Špecifikácia predmetných súpisových zložiek majetku je
publikovaná v Obchodnom vestníku č. OV 182/2014 dňa 24.09.2014 pod podaním „K018404“.
Záujemca o kúpu predmetného súboru hnuteľných vecí musí ponúknuť kúpnu cenu minimálne vo výške 50
% súpisovej hodnoty majetku, t.j. minimálne sumu 1.170,59 Eur.
Podmienky predaja:
Na preukázanie právnej subjektivity záujemcu je záujemca povinný k ponuke pripojiť originál alebo overenú
fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia nie staršieho ako tri mesiace a fyzická
osoba je povinná predložiť originál alebo overenú fotokópiu rodného listu a občianskeho preukazu.
Záujemca je povinný zložiť na účet vyhlasovateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu vedený vo VÚB,
a.s., č. účtu 3236055853/0200 pod VS: 2013191 minimálne 50 % navrhovanej kúpnej ceny a táto musí byť
pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 26.11.2014 do 16.00 hod.
Záujemcovia svoje ponuky zašlú alebo doručia osobne na adresu – JUDr. Gábor Száraz, správca,
Kancelária správcu so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa a obálku viditeľne označia takto: „KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ, sp. zn.: 1K/19/2013“. Obálka musí obsahovať ponuku a preukázanie právnej subjektivity záujemcu.
Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať uvedené náležitosti, sa nebude prihliadať.
Ponukové konanie sa začína dňom zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku a končí dňa
26.11.2014 o 16.00 hod. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 dní od skončenia ponukového konania
v kancelárii správcu, resp. kancelárii predsedu veriteľského výboru za účasti predsedu veriteľského výboru.
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom najnižšia ponúknutá kúpna cena musí
predstavovať min. sumu 1.170,59 Eur. Správca konkurznej podstaty úpadcu a členovia veriteľského výboru úpadcu
majú právo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to bez uvedenia dôvodu.
Vyhlasovateľ – správca konkurznej podstaty oboznamuje záujemcov, že predávaná hnuteľná veci sa
predáva v stave akom je a úspešný záujemca o kúpu tejto hnuteľnej veci túto hnuteľnú veci po uzavretí kúpnej
zmluvy preberie v stave tak, ako leží a beží.
Ďalšie podmienky:
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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Záujemcovia o kúpu hnuteľných vecí úpadcu sa môžu informovať na tel. č. 052/4322 774, resp. mailom na
adrese ak.szaraz@gmail.com.
Správca bude písomne informovať všetkých účastníkov ponukového konania o výsledku ponukového
konania do 10 dní odo dňa otvárania obálok.

K021688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PB Power Trade a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Plavárňou 3937/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 063 555
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 25/2014
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 25/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o vyhlásení konkurzu/Notice of bankruptcy
26/2012 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu PB Power Trade a.s., Za
Plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina, IČO 44063555 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Žilina, sp. zn.: 4K/25/2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcy truste of the PB Power Trade a.s., Za Plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina, IČO 44063555
(hereinafteronly ,, the Bankrupt “), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No.
24K/25/2014.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.10.2014. Dňom 29.10.2014
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bartislava was published on 28th of October 2014. Bankruptcy was declared on
29 of October 2014.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:
1.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).

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.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28
ods.1ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – BMK Konkurz k.s.,A.Kmeťa 19, 010 01 Žilina Slovenská
republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – BMK Konkurz k.s., address A.Kmeťa 19,
010 01 Žilina, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered
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into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, který 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).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing
the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§
28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na

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

8

Obchodný vestník 215/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

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).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§
29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
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the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29
sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by
the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29
sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7
BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písemnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
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documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. 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).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be
delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. 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
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).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter
and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can
arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt
about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be
taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
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process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.

K021689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HMZ Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefániková 714, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 736 988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2009/S1226
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2009
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe hlasovania členov veriteľského výboru zaznamenaného v zápise o výsledku hlasovania zo dňa
10.01.2014, boli zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty vylúčené nasledovné súpisové zložky majetku:

súp.
majetku

zl.

súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

105

dlžník: HMZ Belgium NV, Schurhovenveld 3038, B-3800 SINT-TRUIDEN, Belgicko, faktúra č. 010090085 v sume
5 712,00 Eur
5.712,00 Eur vystavená dňa 30.4.2009, splatná dňa 31.5.2009

106

dlžník: HMZ Belgium NV, Schurhovenveld 3038, B-3800 SINT-TRUIDEN, Belgicko faktúra č. 010090085 v sume
518,00 Eur
5.712,00 Eur vystavená dňa 30.4.2009, splatná dňa 31.5.2009

107

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010080300 v
847,28 Eur
sume 847,28 Eur splatná dňa 31.1.2009

108

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090012 v
847,30 Eur
sume 847,30 Eur vystavená dňa 22.1.2009, splatná dňa 28.2.2009

109

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090036 v
847,20 Eur
sume 847,20 Eur vystavená dňa 16.2.2009, splatná dňa 31.3.2009

110

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090040 v
211,80 Eur
sume 211,80 Eur vystavená dňa 20.2.2009, splatná dňa 31.3.2009

111

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090054 v
423,60 Eur
sume 423,60 Eur vystavená dňa 11.3.2009, splatná dňa 30.4.2009

112

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090073 v
423,60 Eur
sume 423,60 Eur vystavená dňa 16.4.2009, splatná dňa 31.5.2009

113

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090075 v
423,60 Eur
sume 423,60 Eur vystavená dňa 21.4.2009, splatná dňa 31.5.2009

114

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090078 v
423,60 Eur
sume 423,60 Eur vystavená dňa 24.4.2009, splatná dňa 31.5.2009

115

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090080 v
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115

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090080 v
423,60 Eur
sume 423,60 Eur vystavená dňa 29.4.2009, splatná dňa 31.5.2009

116

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090089 v
423,60 Eur
sume 423,60 Eur vystavená dňa 14.5.2009, splatná dňa 30.6.2009

117

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090095 v
423,60 Eur
sume 423,60 Eur vystavená dňa 19.5.2009, splatná dňa 30.6.2009

118

PCA SLOVAKIA s.r.o., Prilohy1, Trnava, FR-78091 YVELINES CEDEX 9, Francúzsko faktúra č. 010090098 v
211,80 Eur
sume 211,80 Eur vystavená dňa 21.5.2009, splatná dňa 30.6.2009

119

dlžník: REDIRACK NV, Chaussée de Namur 55, B – 1400 Nivelles, Belgicko faktúra č. 010090055 v sume
5 075,00 Eur
5.075,00 Eur vystavená dňa 11.3.2009, splatná dňa 31.5.2009

122

dlžník: PO AUTO COMPONENTS GmbH, Essener Strasse, D – 99819 Grossenlupnitz, Nemecko faktúra č.
152,00 Eur
010090091 v sume 152,00 Eur vystavená dňa 14.5.2009, splatná dňa 13.6.2009

K021690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDOS AZ, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 80, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 384 081
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/16/2013 S1131
Spisová značka súdneho spisu:
6k/16/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811
01 Bratislava, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Jánom Havlátom za spoločnosť ARDOS
AZ, a.s., (ARDOS AZ, s.r.o.) so sídlom Popradská 80, 821 06 Bratislava, IČO: 31 384 081, dlžník zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka č. 3780/B (ďalej len „úpadca“), v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 5.11.2014 do zoznamu
pohľadávok nezabezpečené pohľadávky veriteľov:
Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., člen koncernu Tyco, so sídlom Prumyslová 1306/7, Praha, Česká
republika, IČO: 61 055 077, v celkovej sume prihlásených pohľadávok 6 840,75 EUR. Pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok pod číslom 97-105.

K021691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASPOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 283 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2014 S1243
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.1346/2000 z 29. mája
2000
o
konkurznom
konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.

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 súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca dlžníka: ASPOL, spol.
s r.o., Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, IČO: 36 283 673 Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Bratislava I sp. zn. 3K/27/2014 zo dňa 29. 10. 2014 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz na majetok
dlžníka a ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S 1243.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: ASPOL, spol. s r.o., Bardejovská 9/1116, 831 02 Bratislava, Identification number: 36 283 673, our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I., proc. no: 3K/27/2014 dated on 29th of oktober
2014
bankrupcy
procedure
was
declared
on
the
Debtor’s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2014. Týmto dňom súd vyhlásil
konkurz na úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 4th of November 2014. The bankrupcy procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr. Ing.
Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Prihláška musí byť podaná
na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29.
mája
2000
o
konkurznom
konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankrupcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Mgr. Ing. Róbert Havlát,
trustee, with its seat of the office Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment
of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has
to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be anclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account
books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be found on the
website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or
registered office in another EU Member State than the Slovak republicmust proceed according the Council
Regulation
(EC)
No.
1346/2000
on
insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
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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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou,
a
to
len
do
uplynutia
lehoty
na
prihlasovanie
pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch
Európskej
únie
ako
v
Slovenskej
republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of
the European Union than in the Slovak Republic.

K021692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RSDr. Vladimír Kolarovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlárska 156/43, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/21/2012-S297
Spisová značka súdneho spisu:
29K/21/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zložka majetku č. 31
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Zrážka z dôchodku poukázaná Sociálnou poisťovňou v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, dňa 02. 09. 2014 na účet
správcu konkurznej podstaty č. účtu: 2916980327/1100
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 129,42 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby:
Sporný zápis
JUDr. Karol Porubčin, správca

súp. zložka majetku č. 32
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Zrážka z dôchodku poukázaná Sociálnou poisťovňou v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, dňa 01. 10. 2014 na účet
správcu konkurznej podstaty č. účtu: 2916980327/1100

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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Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 129,42 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby:
Sporný zápis
JUDr. Karol Porubčin, správca

K021693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Huňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1587/30, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/21/2014 S1657
Spisová značka súdneho spisu:
38K/21/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznam o doplnení súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S
1657 ako správca úpadcu Pavol Huňa, nar.: 29.11.1973, bytom Hurbanova 1587/30, 911 01 Trenčín (ďalej len
„úpadca“), dopĺňam súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu o nasledovné nové súpisové zložky majetku.

Súpisné
číslo

Predmet

Súpisová
hodnota

9.

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúcie - zrážka zo mzdy od zamestnávateľa GRAND SBS s.r.o., 45,49 €
Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín za mesiac október 2014

Iná majetková
5.11.2014
hodnota

10.

Kreditný úrok za mesiac október 2014

Iná majetková
5.11.2014
hodnota

0,01 €

Typ zložky

V Novom Meste nad Váhom dňa 05.11.2014
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

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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K021694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Valášik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 19, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 25/2012 - S 1540
Spisová značka súdneho spisu:
2K 25/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marián Pataj, správca úpadcu Milan Valášik, nar. 15.10.1960, bytom Malinovského 19, 963 01 Krupina týmto
v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení publikuje oznam o zostavení Zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate. Jedná sa o zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z 2. čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň správca týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 posledná veta zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
oznamuje zámer zostaviť 2. čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 č. 7/2005 Z.z. v platnom znení veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom
tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu
na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu,
ako rozsahu určenom správcom.

K021695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mothiva, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 039
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/37/2013S485
Spisová značka súdneho spisu:
28K/37/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

Veriteľ
Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
Prihlásená suma celkom: 60,00,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 9-DÚ TN-1
JUDr. Alojz Žitník – 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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K021696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kútny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Škarvana 364/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/10/2013S1394
Spisová značka súdneho spisu:
38K/10/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:

8./ INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Právny dôvod: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážky z príjmu za obdobie 9/2014
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 37,63,- €

JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K021697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timba Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 1765/14, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 824 623
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2012/S1297
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU 2. KOLA DOBROVOĽNEJ DRAŽBY- OPAKOVANÁ DRAŽBA (v zmysle § 24 ods. 9
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách)

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu: Timba Slovakia s.r.o., “v konkurze“, Lúčna
1765/14, 962 05 Hriňová. IČO: 36 824 623
týmto oznamujem že
dražbu majetku zapísaného do všeobecnej podstaty (2. Kolo) – Opakovaná dražba - nehnuteľnosť vedená na Liste
vlastníctva č. 1753, vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor, pre okres Zvolen, obec Budča,
katastrálne územie Budča, ktorej Oznámenie o opakovanej dražbe bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
170/2014 dňa 05.09.2014, ktorá sa konala dňa 30.09.2014 o 10.00 hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica bola úspešná. Cena dosiahnutá vydražením predmetných nehnuteľností:
1.290,00 Eur.

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

K021698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timba Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 1765/14, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 824 623
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2012/S1297
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu : Timba Slovakia, s.r.o. "v konkurze“, Lúčna
1765/14, 962 05 Hriňová, č. k.: 2K/66/2012, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – súd - zo dňa
14.05.2014 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii III. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty. Predmet
predaja (ponúkané hnuteľné veci) sú zverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2013 zo dňa 18.04.2013 v spojení so
zverejnením v Obchodnom vestníku č. 30/2014 zo dňa 13.02.2014 (konkrétne - pohľadávka úpadcu voči spoločnosti
SKY GROUP, s.r.o.).
1. Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ KONKURZ Timba Slovakia, s.r.o. ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v lehote 10
pracovných dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na
najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať:
- identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom
- identifikačné údaje majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje
- výšku ponúkanej kúpnej ceny a spôsob jej uhradenia
- prehlásenie o neexistencii záväzkov voči úpadcovi
Na ponuky bez uvedenia týchto skutočností sa neprihliada.
1. Všetky veci úpadcu sa predávajú jednotlivo. Záväznú ponuku je možné predložiť len na konkrétnu súpisovú
zložku uvedenú v tomto oznámení. V II. kole ponukového konania je správca oprávnený odpredať vyššie
uvedený majetok úpadcu za najvyššiu ponuku.
2. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
6.)

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

7.)
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 pracovných
dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní odo dňa
otvorenia obálok. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy.
8.)
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. č.: 0905770457; poprípade cez
e-mail: abalazikova@yahoo.com
Termíny nahliadnutia: podľa dohody so správcov prostredníctvom písomnej korešpondencie (poštou na
adresu: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica), alebo mailom (na e-mailovú adresu: abalazikova@yahoo.com),
alebo telefonicky (0905 770 457).
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. Andrea Balážiková, PhD.

K021699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 663 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2014 S855
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Štefan Straka ako správca konkurznej podstaty úpadcu STAVOTERM Michalovce, s.r.o., Močarianska 1,
Michalovce, IČO: 31 663 834 ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 20.10.2014, č. k.
31K/52/2014 (zverejnené v OV č. 205/2014 zo dňa 27.10.2014) týmto oznamuje účastníkom konania, že nahliadať
do správcovského spisu a doručovať písomnosti určené správcovi je možné v sídle kancelárie správcu na adrese:
Krmanova 1, 040 01 Košice, každý pracovný deň v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod.
do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne
na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č.: 055/72 05 818.
Správca súčasne oznamuje číslo účtu na ktorý je možné skladať kaucie
4020338904/7500

pri popieraní pohľadávok :

JUDr. Štefan Straka, správca konkurznej podstaty

K021700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatra Clima, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhé hony 4991, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 491 047
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2014 S1390
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy

JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, dozorný správca
dlžníka Tatra Clima, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom: Dolné hony 4991, 058 01 Poprad, IČO: 36 491 047
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zavedenie dozornej
správy nad Dlžníkom.

Subjekt podliehajúci dozornej správe:

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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Tatra Clima, s.r.o. v reštrukturalizácii
so sídlom: Dolné hony 4991, 058 01 Poprad
IČO: 36 491 047
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 14676/P

Dozorný správca:

JUDr. Slavomír Dubjel
so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1390

V zmysle ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného
správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku SR. V zmysle ustanovenia § 165 ZKR účinky
dozornej správy a funkcia dozorného správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy
v Obchodnom vestníku SR dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. do momentu
vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka.

Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:

Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
i)

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

ii) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
iii) nadobudnutie, prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti Dlžníka alebo iného majetku Dlžníka,
prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
iv) uzatvorenie akejkoľvek nájomnej zmluvy, či zmluvy, ktorej predmetom má byť finančný leasing v rámci
ktorého má Dlžník vystupovať ako leasingový nájomca,
v) vykonanie právneho úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom v zmysle ust. § 9 ZKR, a to právneho
úkonu, ktorý je mimo rámca bežných právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku Dlžníka,
vi) vykonanie právneho úkonu, ktorým sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5%
z jeho obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. účtovný rok,
vii)
vykonanie akéhokoľvek zvýhodňujúceho právneho úkonu a/alebo právneho úkonu bez
primeraného protiplnenia, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého
základe Dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako
obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať,
viii) vykonanie úkonu, ktorými sú vynaložené investície Dlžníka, nad rámec bežnej obchodnej činnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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viii) vykonanie úkonu, ktorými sú vynaložené investície Dlžníka, nad rámec bežnej obchodnej činnosti
Dlžníka, a to nad sumu 15.000,- € bez DPH jednotlivo alebo viacero vzájomne súvisiacich investícií, ktoré
spolu prekročia sumu 15.000,- € bez DPH, pričom dozorný správca je pri udeľovaní súhlasu v predmetnej
veci viazaný stanoviskom Veriteľského výboru, ktoré si dozorný správca vyžiada bezodkladne,
ix) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
x)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku
alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
xi) realizácia akéhokoľvek plnenia voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
xii)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany
dlžníka v zmysle ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie
popretej pohľadávky,
xiii)
právny úkon, ktorý smeruje k objednávke, či uzatvoreniu právneho úkonu ako i samotné
uzatvorenie právneho úkonu na základe ktorých majú byť Dlžníkovi poskytované 3. osobou služby
predmetom ktorých má byť poskytnutie:
a)

právneho poradenstva,

b)

marketingového poradenstva, či akýchkoľvek marketingových služieb,

c)

ekonomického poradenstva, či akýchkoľvek ekonomických služieb,

d)

poradenstva akéhokoľvek typu, druhu a rozsahu.

Poučenie:

V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno 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 Prešove, dňa 03.11.2014

JUDr. Slavomír Dubjel

K021701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Karady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 23/14, 019 01 Ilava - Klobušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28K/30/2012S1393
28K/30/2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

32. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
- popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie od 03.09.2014 do 31.10.2014
- súpisová hodnota: 100,00

mena:

EUR

V Považskej Bystrici dňa 5. novembra 2014
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K021702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mg - faktoring, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 791 152
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/71/2013_S1314
Spisová značka súdneho spisu:
2K/71/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie
pohľadávky
do
zoznamu
pohľadávok
Správca Mgr. Peter Zvara úpadcu: Mg - faktoring, s.r.o., so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 791
152, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 22010/B, v zmysle § 28, ods. 3
ZKR dňa 15.10.2014 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku č. 9 veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava v celkovej prihlásenej sume 342,13,- EUR.

K021703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VEKOS, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 466, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 431 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 29K/53/2012 - s 41
Spisová značka súdneho spisu:
29K/53/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie VIII. kola verejného ponukového konania
Správca na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 14.10.2013 a v súlade s ust. § 92 odst. 1 písm.
d) zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasuje ôsme kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V ôsmom kole verejného ponukového konania sa speňažovanie majetku úpadcu uskutočňuje za najvyššiu ponuku
jednotlivo za každú súpisovú zložku.
I.

Predmet speňažovania

Predmetom speňažovania je majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku úpadcu, zverejnený v OV 99/2013 dňa
24.5.2013, pod číslom K009180, a to nasledovné súpisové zložky patriace do súboru peňažné pohľadávky, každá
samostatne:

Číslo súp.
Dlžník
zložky

IČO

Faktúra č.

Vystavená
(uvedené v €)

na Dátum
splatnosti

Súpisová
hodnota v €

1.

ALFA-OMEGA Zuzana KRÁLIKOVÁ, Predmestská 19,
30589649 700000018 4 517,40
010 01 Žilina

04.03.2003

4 517,40

2.

Anka Macková, Obrancov mieru 50, 960 01 Zvolen

37058762 300319220 152,26

02.10.2006

152,26

3.

Anka Macková, Obrancov mieru 50, 960 01 Zvolen

37058762 300319301 88,13

09.10.2006

88,13

4.

Anka Macková, Obrancov mieru 50, 960 01 Zvolen

37058762 300320076 186,58

30.11.2006

186,58

5.

Anna Struharova, Stefanikova 25, 934 01 Levice

30069408 513538

16.12.1999

137,40

26747898 591000658 153,07

26.1.2012

153,07

26747898 591000659 2 001,83

29.1.2012

2 001,83

26747898 591000662 13 573,00

13.03.2012

13 573,00

26747898 591000664 22 840,00

20.03.2012

22 840,00

26747898 591000665 13 704,00

18.04.2012

13 704,00

26747898 1000059

2 082,41

22.04.2012

2 082,41

26747898 1000060

1 871,00

23.04.2012

1 871,00

26747898 1000061

1 350,00

23.04.2012

1 350,00

26747898 1000062

1 490,00

23.04.2012

1 490,00

26747898 1000071

153,50

04.05.2012

153,50

26747898 591000666 3 843,17

08.05.2012

3 843,17

26747898 591000661 1 700,00

16.05.2012

1 700,00

26747898 1000069

856,00

19.05.2012

856,00

26747898 1000070

995,00

25.05.2012

995,00

26747898 1000068

73,50

17.06.2012

73,50

26747898 1000055

130,00

30.06.2012

130,00

26747898 592000414 840,00

30.06.2012

840,00

26747898 1000065

6 455,00

23.07.2012

6 455,00

26747898 1000072

1 223,50

07.08.2012

1 223,50

27.

Dagmar Habová - DADA, Rakárenská 860, 901 01
34387668 300317741 1 112,00
Malacky

12.06.2006

1 112,00

28.

DIAMANT JB s.r.o., Slnečná ul., 937 01 Želiezovce

10.02.2012

24,71

09.08.2011

193,34

11.11.2011

118,27

14.11.2011

1,01

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

30.
31.
32.

ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov
ARP-TH
Smíchov

s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,

137,40

36356336 300120009 24,71

Eva Karlubíková ABEA, Diakovce 340, 925 81
45282838 300333881 193,34
Diakovce
Eva Karlubíková ABEA, Diakovce 340, 925 81
45282838 300333896 118,27
Diakovce
Eva Karlubíková ABEA, Diakovce 340, 925 81
45282838 300333897 1,01
Diakovce
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Eva Karlubíková ABEA, Diakovce 340, 925 81
45282838 300333898 93,45
Diakovce
Eva Karlubíková ABEA, Diakovce 340, 925 81
45282838 300120010 357,66
Diakovce

Deň vydania: 10.11.2014

18.11.2011

93,45

29.02.2012

357,66

35.

Farby - laky, ul. Mala č. 1, 022 01 Čadca

33918112 105834

494,65

31.12.2000

494,65

39.

HERA Margita, ul.Sv.Michala 2, 934 05 Levice

11842458 100033

555,70

31.12.1998

555,70

40.

HERA Margita, ul.Sv.Michala 2, 934 05 Levice

11842458 100076

150,60

31.12.1998

150,60

41.

HERA Margita, ul.Sv.Michala 2, 934 05 Levice

11842458 100104

268,68

31.12.1998

268,68

42.

Chemcon s.r.o., Podhradská 68/25, 972 42 Lehota pod
36315672 300315179 196,91
Vtáčnikom

07.12.2005

196,91

44.

ILES-Jana Petrišinová, Denesova 55, 040 01 Košice

32485891 203841

139,96

02.07.1999

139,96

45.

Ing.Helena Jesikova, Zitna 3/A, 831 06 Bratislava III

32135815 500941

1 424,14

31.12.1998

1 424,14

46.

Ing.Helena Jesikova, Zitna 3/A, 831 06 Bratislava III

32135815 501360

724,99

31.12.1998

724,99

49.

Jozef Čech, Dojč 393, 905 01 Senica

37770357 307188

54,07

18.12.2002

54,07

50.

Jozef Čech, Dojč 393, 905 01 Senica

37770357 520619

309,79

18.12.2002

309,79

52.

Ladislav Mikus, J. Straku 10, 969 01 Banská Štiavnica 32033737 108094

258,35

17.10.1999

258,35

53.

LE - RIKA, Lermontova 6/47, 036 01 Martin

34385321 100665

203,31

31.12.1998

203,31

54.

LE - RIKA, Lermontova 6/47, 036 01 Martin

34385321 100935

187,50

31.12.1998

187,50

55.

LPG Logistics s.r.o., Mudroňova, 040 01 Košice

44490305 1511

1 515,38

25.07.2011

1 515,38

56.

LPG servis s.r.o., Ondrejovova 26, 821 03 Bratislava

35685026 5409

825,05

25.01.2010

825,05

57.

LPG servis s.r.o., Ondrejovova 26, 821 03 Bratislava

35685026 5609

1 266,34

12.02.2010

1 266,34

58.

MANAG, s.r.o., Domkárska 13, 821 05 Bratislava

35839601 700002472 7 897,39

17.03.2008

7 897,39

59.

MANAG, s.r.o., Domkárska 13, 821 05 Bratislava

35839601 700002689 5 147,51

11.09.2008

5 147,51

60.

MANAG, s.r.o., Domkárska 13, 821 05 Bratislava

35839601 700002761 6 489,11

10.11.2008

6 489,11

61.

Mária Bajiová RELAX - CENTRUM, COV - Hollého 9,
37514083 300330695 87,96
927 05 Šaľa - Veča

28.04.2009

87,96

62.

Mária Bajiová RELAX - CENTRUM, COV - Hollého 9,
37514083 300333454 21,84
927 05 Šaľa - Veča

16.11.2010

21,84

63.

Marián Nový - M P N ROZLIČNÝ TOVAR, Zafortňa 15,
30948274 306963
957 01 Bánovce nad Bebravou

140,85

04.11.2002

140,85

64.

Marián Nový - M P N ROZLIČNÝ TOVAR, Zafortňa 15,
30948274 520427
957 01 Bánovce nad Bebravou

849,31

04.11.2002

849,31

66.

Milan Stanciak, Strážnická 11, 909 01 Skalica

34782842 515621

547,70

29.08.2000

547,70

67.

Milan Stanciak, Strážnická 11, 909 01 Skalica

34782842 516258

436,79

01.12.2000

436,79

68.

MIMA-Potraviny(Gdovičin), Česká 3, 040 01 Košice

34379177 203700

325,72

09.06.1999

325,72

69.

Miroslav Kucma, Železničná 182, 038 54 Krpeľany

33930937 110842

368,84

29.10.2000

368,84

73.

Peter Boháč, Pražská 9, 040 11 Košice

43772111 300332300 77,21

02.03.2010

77,21

44006012 300328232 443,24

29.08.2008

443,24

44006012 300328651 46,90

01.10.2008

46,90

74.
75.

Renata Mazanová,
Komárno
Renata Mazanová,
Komárno

Hviezdna

1504/13,

945

01

Hviezdna

1504/13,

945

01

77.

ROZLICNY TOVAR, Dlhá 572, 972 13 Nitrianske
34340203 113097
Pravno

63,20

26.11.2001

63,20

81.

TEXCOOP-Aladár Lemeny, Michalská bašta 14, 940
11728884 510419
01 Nové Zámky

995,82

25.03.1999

995,82

82.

Tibor IGLÓDY, Cesta nad Hradovou 27, 040 01 Košice 33907234 200209717 397,35

04.11.2003

397,35
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83.

Tomes, Horná 13, 927 00 Šaľa

40233928 300331330 100,00

20.07.2009

100,00

84.

Tomes, Horná 13, 927 00 Šaľa

40233928 300331742 100,00

19.10.2009

100,00

85.

Tomes, Horná 13, 927 00 Šaľa

40233928 300331832 358,92

05.11.2009

358,92

86.

Tomes, Horná 13, 927 00 Šaľa

40233928 300332078 212,71

02.02.2010

212,71

87.

Tomes, Horná 13, 927 00 Šaľa

40233928 300332211 34,14

25.02.2010

34,14

90.

Viera Michaličová, SNP 97, 071 01 Michalovce

34560297 203143

316,01

14.12.1998

316,01

93.

WAREMA D.O.S. SK, s.r.o., Zlatovská 2195, 911 05
36349615 700003563 337,20
Trenčín

08.07.2011

337,20

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

3. Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu.
4 V prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak
záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi
doručená skôr.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
6. Vyhodnotenie ponúk obsahujúce prehľad všetkých doručených ponúk predloží správca na schválenie
veriteľskému výboru. Veriteľský výbor je oprávnený schváliť víťaza ponukového konania, alebo uložiť správcovi
odmietnuť všetky ponuky a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.
7. Správca po schválení veriteľským výborom vyzve víťaza ponukového konania na doplatenie kúpnej ceny
a uzavretie kúpnej zmluvy (zmluvy o postúpení pohľadávok). Zaplatená záloha sa započíta na kúpnu cenu.
8. Ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu (zmluvu o postúpení pohľadávok) alebo nedoplatí
kúpnu cenu v lehote určenej správcom správca vyzve v poradí druhého záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy
(zmluvy o postúpení pohľadávok) a zaplatenie kúpnej ceny po predchádzajúcom schválení veriteľským výborom.
9. Neúspešným záujemcom správca do 7 dní od doručenia rozhodnutia veriteľského výboru oznámi výsledok
ponukového konania a vráti na oznámený účet zálohu na kúpnu cenu.
JUDr. Otília Prachařová, správca

K021704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOBILIER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beethovenova 1810/5, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 258 717
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/5/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
25R/5/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka MOBILIER, s.r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Beethovenova 1810/5, 921 01 Piešťany,
IČO: 36 258 717
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v aktuálnom znení (ďalej
ZKR)
Miesto konania: Medená 22, Bratislava
Dátum konania: 05.11.2014
Začiatok konania: 11,00 hod.
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Prítomní:
- Ing. Dušan Vido, štatutárny orgán dlžníka
- Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka
- členovia veriteľského výboru:
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Atilla Pápišta, Levoča
Mgr. Nina Záhradníková, Piešťany
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu
3. Záver
AD 1.
Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal finančný manažér dlžníka, Ing.
Viktor Leščinský, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník v zmysle ustanovení § 143 predložil dňa 22.10.2014 návrh
reštrukturalizačného plánu – verzia 1 predsedovi a taktiež všetkým členom veriteľského výboru. V zmysle § 144,
ods. 1 veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení alebo zamietnutí
plánu. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní
na jeho prepracovanie.
Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru o definovanie
svojich pripomienok k reštrukturalizačnému plánu.

Pripomienky členov veriteľského výboru sú zhrnuté v prílohe 1.
Vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského výboru na hlasovanie
o vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 1 na prepracovanie a o určení lehoty na predloženie
prepracovaného reštrukturalizačného plánu podľa pripomienok a návrhov členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA:
3 veritelia – Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Atilla Pápišta, Levoča
Mgr. Nina Záhradníková, Piešťany
PROTI: 0 veriteľov
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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UZNESENIE č. 02-VV- 25R/5/2014
Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 1 vracia predkladateľovi plánu na
prepracovanie. Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na prepracovanie
reštrukturalizačného plánu v zmysle pripomienok členov veriteľského výboru.
AD 3.
Na záver rokovania sa prítomní dohodli na nasledovných termínoch predloženia reštrukturalizačného plánu
a konania nasledovného zasadnutia veriteľského výboru. Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 11,30
hod. jeho predseda, veriteľ Mgr. Nina Záhradníková, Piešťany, IČO: 47 772 034, ktorý prítomným poďakoval za ich
účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia
02-VV- 25R/5/2014 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, 05.11.2014
...........................................................
predseda veriteľského výboru
Mgr. Nina Záhradníková,
zastúpený: Ing. Andrej Hornáček

K021705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Nová rusko-slovenská spoločnosť, s. r. o. v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO: 31 575 706 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola
do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín :
Pohľadávka č. 6/S-84 prihlásená suma: 613,77 EUR
V Trenčíne 05.11.2014

Ing. Katarína Roderová, správca

K021706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD MARK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galantská cesta 699/8 699/8, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 284 327
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.11.2014

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing PhD Lucia Sandtner
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 477, 905 01 sENICA
Spisová značka správcovského spisu: 23K/10/2014
Spisová značka súdneho spisu:
23K/10/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Ing. Lucia Sandtner, PhD , správca konkurznej podstaty úpadcu AD MARK s. r. o., Galantská cesta 699/8, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 284 327, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č..
32259/T, zverejnuje zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
AD MARK s. r. o., Galantská cesta 699/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 284 327

Termín konania : 27.10.2014
Miesto: kancelária správcu , Hviezdoslavova 477, Senica

Prítomní:
Ing. Lucia Sandtner , PhD – správca
TESCO
STORES
OLEXOVA VASILISIN s.r.o.

zastúpená

Mgr

Homolová

-

Advokátska

kancelária

Daňový úrad Nitra - zastúpená Ing. Soňa Kolláriková – Slovenská konsolidačná , a.s
Daňový úrad Trnava zastúpená Ing. Soňa Kolláriková – Slovenská konsolidačná , a.s 12.9.2014

Program

1.
2.
3.
4.

Prezentácia
Spôsob doručovania písomností
Voľba predsedu VV
Záver

K bodu 1 :
·

Zoznam prítomných v zmysle prezenčnej listiny , ktorá je súčasťou správcovského spisu

K bodu 2
·
·

Správca prezentoval návrh, komunikovať prostredníctvom elektnickej pošty, vždy so zachovaním
komunikačného vlákna , všetkých zúčastnených.
Prítomní veritelia s návrhom súhlasili a teda správca konštatuje , Jednotliví členovia 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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Prítomní veritelia s návrhom súhlasili a teda správca konštatuje , Jednotliví členovia veriteľského výboru
budú komunikovať elektronickou poštou a stretávať sa podľa potreby vždy na návrh jedného z členov .

K bodu 3
·

V zmysle Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií bol za predsedu VV zvolený TESCO STORES SR,
a. s. Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava , ktorý s výsledkom voľby súhlasil .

V Senici 28.10.2014

K021707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Hudček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hvozdnica 28, 013 56 Hvozdnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2014/S1304
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za
mesiac 09 /2014 vo výške: 157,26 € zaradený do všeobecnej podstaty.
Mgr. Radovan Birka, správca

K021708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kondžel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Voljanského 14, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Katarína Milanská
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/71/2012 S 1432
Spisová značka súdneho spisu:
2K/71/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty:

Súpisová zložka majetku:
číslo súpis. položky
Popis
majetku

Obdobie

Súpisová hodnota majetku
v€

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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Príjem z výkonu štátnej služby

Deň vydania: 10.11.2014

08.08.2014- 09.09.2014

553,69

Obdobie

Súpisová hodnota majetku
v€

10.09.2014- 09.10.2014

552,26

Deň zápisu: 06.11.2014
Deň zaradenia: 6.11.2014
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Súpisová zložka majetku:
číslo súpis. položky
Popis
majetku
28

Príjem z výkonu štátnej služby

Deň zápisu: 06.11.2014
Deň zaradenia: 6.11.2014
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

K021709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia ŠebőKová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/22/2014/SKP
Spisová značka súdneho spisu:
23K/22/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov
-----------------------------------------------------------------------------Správca úpadcu Silvia Šebőková,nar.7.7.1976,925 09 Košúty,Hlavná č. 569, zvoláva podľa ods 1 ZKR prvú
schôdzu veriteľov na deň 15.12.2014 o 13.00 hod v sídle správcu v Trnave, na ul. Podjavorinskej 37/1, v zasadačke
AC GmbH, s týmto programom:

1/ Otvorenie
2/ Správa správcu o vývoji konkurzu a stave majetku
3/ Informácia o zistených a popretých pohľadávkach veriteľov
4/ Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ods1 ZKR
5/ Voľba .zástupcu veriteľov
6/ Rôzne, záver

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. 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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Deň vydania: 10.11.2014

K021710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Šebőková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/22/2014/SKP
Spisová značka súdneho spisu:
23K/22/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku úpadcu patriaceho do Oddelenej podstaty:
Por. č.:

1

Popis:

radový rodinný dom postavený na parcele C KN č. 558/29

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Ulica:

Hlavná

Súp. č. domu:

569

Orientačné č. domu:

5

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1074

Súpisová hodnota (v €):

71 884,80

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48,

Druh zabezpečeného veriteľa:

záložné právo

832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Opis zabezpečenej pohľadávky:

Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013

Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
zabezpečovacieho práva:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č.
zabezpečenej
pohľadávky
2/S
podľa zoznamu pohľadávok:

a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

Deň zapísania majetku do súpisu: 17. 9. 2014
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

2

Popis:

Pozemok

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

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1074

Parc. č.:

558/29

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

65 m2

Podiel:

1/1

Súpisová hodnota (v €):

1 808,30

Deň vydania: 10.11.2014

Údaje
zabezpečeného
Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
veriteľa:
Druh
zabezpečovacieho
záložné právo
práva:
Poradie zabezpečovacieho
prvé
práva:
Opis
zabezpečenej Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi Veriteľom a
pohľadávky:
Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý dňa 15.10.2013
Výška
zabezpečenej
79 184,83
pohľadávky:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
V 614/2013, vklad povolený dňa 11.3.2013
zabezpečovacieho práva:
na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č.
zabezpečenej
pohľadávky podľa zoznamu 2/S
pohľadávok:
Deň zapísania majetku do
17. 9. 2014
súpisu:
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom,
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

3

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1074

Parc. č.:

558/41

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

16 m2

Podiel:

1/1

Súpisová hodnota (v €):

445,12

Údaje
veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

zabezpečeného

bytom Hlavná 569, 925

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.11.2014

Druh
zabezpečovacieho
záložné právo
práva:
Poradie zabezpečovacieho
prvé
práva:
Opis
zabezpečenej Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi Veriteľom a
pohľadávky:
Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý dňa 15.10.2013
Výška
zabezpečenej
79 184,83
pohľadávky:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
V 614/2013, vklad povolený dňa 11.3.2013
zabezpečovacieho práva:
na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č.
zabezpečenej
pohľadávky podľa zoznamu 2/S
pohľadávok:
Deň zapísania majetku do
17. 9. 2014
súpisu:
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom,
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

bytom Hlavná 569, 925

09

Por. č.:

4

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1291

Parc. č.:

558/35

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

687 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

1 124,21

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

prvé

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č.
5037796586 uzavretej medzi Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v
spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý dňa
15.10.2013

Výška zabezpečenej pohľadávky:

79 184,83

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013. Záložné právo
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
614/2013, vklad povolený dňa 11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013

Č. zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:

2/S

Deň zapísania majetku do súpisu:

17. 9. 2014

Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom
Hlavná 569, 925 09 Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.11.2014

Por. č.:

5

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1100

Parc. č.:

558/36

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

290 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

474,61

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Opis zabezpečenej pohľadávky:

Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013

Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
zabezpečovacieho práva:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č. zabezpečenej pohľadávky podľa
2/S
zoznamu pohľadávok:

a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

Deň zapísania majetku do súpisu: 17. 9. 2014
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

6

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1071

Parc. č.:

558/37
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Deň vydania: 10.11.2014

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

36 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

58,98

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Opis zabezpečenej pohľadávky:

Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013

Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83

Právny
dôvod
zabezpečovacieho práva:

vzniku

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013

a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

Č.
zabezpečenej
pohľadávky
2/S
podľa zoznamu pohľadávok:
Deň zapísania majetku do súpisu: 17. 9. 2014
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

7

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1071

Parc. č.:

558/46

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

15 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

24,48

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Opis zabezpečenej pohľadávky:

Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013

Výška zabezpečenej pohľadávky:

79 184,83
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam

a Mandátna zmluva zo dňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
22.2.2013. Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
zabezpečovacieho práva:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č. zabezpečenej pohľadávky podľa
2/S
zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 10.11.2014
a Mandátna zmluva zo dňa
V 614/2013, vklad povolený dňa

Deň zapísania majetku do súpisu: 17. 9. 2014
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

8

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1071

Parc. č.:

558/47

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

15 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

24,48

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013

Opis zabezpečenej pohľadávky:

Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83

Právny
dôvod
zabezpečovacieho práva:

vzniku

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013

a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

Č.
zabezpečenej
pohľadávky
2/S
podľa zoznamu pohľadávok:
Deň zapísania majetku do súpisu: 17. 9. 2014
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,

Por. č.:

9

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.11.2014

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1071

Parc. č.:

558/48

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

14 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

22,81

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:prvé
Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Opis zabezpečenej pohľadávky: Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013
Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
zabezpečovacieho práva:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č. zabezpečenej pohľadávky
2/S
podľa zoznamu pohľadávok:
Deň
zapísania
majetku
do
17. 9. 2014
súpisu:

a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

10

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1071

Parc. č.:

558/49

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

14 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

22,81

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

39

Obchodný vestník 215/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:prvé
Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Opis zabezpečenej pohľadávky: Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013
Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
zabezpečovacieho práva:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č. zabezpečenej pohľadávky
2/S
podľa zoznamu pohľadávok:
Deň
zapísania
majetku
do
17. 9. 2014
súpisu:

a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

11

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1071

Parc. č.:

558/50

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

14 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

22,81

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie
práva:

prvé

zabezpečovacieho

Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Opis zabezpečenej pohľadávky: Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013
Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
zabezpečovacieho práva:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č. zabezpečenej pohľadávky
2/S
podľa zoznamu pohľadávok:
Deň
zapísania
majetku
do
17. 9. 2014

a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

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

majetku

do

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

17. 9. 2014

Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

12

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1071

Parc. č.:

558/51

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

14 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

22,81

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Opis zabezpečenej pohľadávky: Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013
Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
zabezpečovacieho práva:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č.
zabezpečenej
pohľadávky
2/S
podľa zoznamu pohľadávok:

a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

Deň zapísania majetku do súpisu:17. 9. 2014
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

13

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1071

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.11.2014

Parc. č.:

558/52

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

14 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

22,81

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Opis zabezpečenej pohľadávky: Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013
Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
zabezpečovacieho práva:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č.
zabezpečenej
pohľadávky
2/S
podľa zoznamu pohľadávok:

a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

Deň zapísania majetku do súpisu:17. 9. 2014
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta

Poznámka:

nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané

Por. č.:

14

Popis:

Pozemok

Obec:

Košúty

Štát:

SR

Názov k.ú.:

Košúty

Č. LV:

1071

Parc. č.:

558/53

Druh:

Zastavané plochy a nádvoria

Výmera:

14 m2

Podiel:

2/34

Súpisová hodnota (v €):

22,81

Údaje zabezpečeného veriteľa:

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Úver poskytnutý na základe Zmluvy o splátkovom úvere
č. 5037796586 uzavretej medzi
Opis zabezpečenej pohľadávky: Veriteľom a Dlžníkom dňa 22.2.2013 v spojení s Dodatkom č. 1 k predmetnej zmluve, ktorý bol uzavretý
dňa 15.10.2013
Výška zabezpečenej pohľadávky: 79 184,83

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
Záložné právo
Právny
dôvod
vzniku
vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností číslo vkladu:
zabezpečovacieho práva:
11.3.2013 na
základe rozhodnutia Správy katastra Galanta zo dňa 11.3.2013
Č.
zabezpečenej
pohľadávky
2/S
podľa zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 10.11.2014
a Mandátna zmluva zo dňa 22.2.2013.
V 614/2013, vklad povolený dňa

Deň zapísania majetku do súpisu:17. 9. 2014
Dôvod zapísania:

vlastníctvo úpadcu podľa oznámenia Správy katastra Galanta
nehnuteľnosť je v režime BSM s manželom Milanom Šebökom, bytom Hlavná 569, 925 09
Košúty,
BSM nebolo vysporiadané
75 981,84 €

Poznámka:
Spolu

Z toho pre nevysporiadanie BSM patrí do oddelenej podstaty úpadcu ½, t. j.: 37 990,92 €.
Záver súpisu majetku:Nehnuteľný majetok pred vysporiadaním BSM patriaci do oddelenej podstaty
...... 37 990,92 €,čo je ½ hodnoty spoločného majetku s manželom Milanom Šebokom.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,správca

K021711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Boros – INTERNATIONAL TRANSPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská cesta 34, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 425 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2011 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHODNOTENIE V. KOLA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE
Správca úpadcu: Imrich Boros, nar. 08.08.1962, Bratislavská cesta 34, 941 10 Tvrdošovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Imrich Boros - INTERNATIONAL TRANSPORT, Bratislavská cesta 34, 941 10 Tvrdošovce,
IČO: 14 425 971, konštatuje, že ukončil V. kolo verejnej obchodnej súťaže na speňaženie hnuteľných vecí
zapísaných do oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
I.
Oznámenie o konaní V. kola verejnej obchodnej súťaže (VOS) bolo spolu s podmienkami predaja v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/2014 dňa 10.09.2014.
V stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia V. kola VOS v obchodnom vestníku do 12:00 hod.
správca neobdžal návrh cenovej ponuky od žiadneho záujemcu.
II.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že V. kolo verejnej obchodnej súťaže sa skončilo neúspešne.
V Nitre dňa 13.10.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.11.2014

K021712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Šebőková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/22/2014/SKP
Spisová značka súdneho spisu:
23K/22/2014
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Súpis majetku úpadcu patriaceho do: Všeobecnej podstaty – hnuteľný majetok:
Por.
Súpisová
Opis veci
č.
hodnota
Osobné motorové vozidlo zn.
Škoda Felícia
EFF613/./.,
VIN:
TMBEFF613V0482776, druh
1
karosérie : AA sedan, farba:
modrá tmavá,
600,kategória vozidla: M1, EČV:
GA134DR
2
3
4
x

Chladnička
Calex

s

mrazničkou

Kúpeľňová zostava spolu
umývadlom a zrkadlom
bielej farby
Kúpeľňová zostava spolu
umývadlom a zrkadlom
bielej farby
SPOLU

Stav
(v €) opotrebenia

opotrebovaná

Rok
výroby
Deň zapísania do súpisu
(nadobudnutia)

1997

Deň zapísania do súpisu :
19.9.2014, dôvod zapísania:
oznámenie Okresného
riaditeľstva PZ, dopravný
inšpektorát Galanta (v spise OS
Trnava
č. 25K/21/2014)

100,-

Značne
opotrebovaná

2005

100,-

Nová

2013

100,-

Nová

2013

Deň zapísania : 17.9.2014,
Dôvod zapísania: nachádza sa
v rodinnom
Deň zapísania: 17.9.2014.
Dôvod zapísania: nachádza sa
v rodinnom dome
Deň zapísania: 17.9.2014.
Dôvod zapísania: nachádza sa
v rodinnom dome

900,-

x

x

x

zn.
s
s

Z toho pre nevysporiadanie BSM patrí do všeobecnej podstaty úpadcu ½, t. j.:

450,- €.

Ing.Miroslav R.Šefčík,PhD.,správca

K021713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Boros – INTERNATIONAL TRANSPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská cesta 34, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 425 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2011 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHODNOTENIE V. KOLA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE

Správca úpadcu: Imrich Boros, nar. 08.08.1962, Bratislavská cesta 34, 941 10 Tvrdošovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Imrich Boros - INTERNATIONAL TRANSPORT, Bratislavská cesta 34, 941 10 Tvrdošovce,
IČO: 14 425 971, konštatuje, že ukončil V. kolo verejnej obchodnej súťaže na speňaženie hnuteľných vecí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 14 425 971, konštatuje, že ukončil V. kolo verejnej obchodnej súťaže na speňaženie hnuteľných vecí
zapísaných do oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa S Slovensko, spol. s.r.o.
I.
Oznámenie o konaní V. kola verejnej obchodnej súťaže (VOS) bolo spolu s podmienkami speňažovania v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/2014 zo dňa 10.09.2014.
V stanovenej lehote do 10:00 hod. dňa 30.09.2014 správca neobdžal návrh cenovej ponuky od žiadneho záujemcu.
II.
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že V. kolo verejnej obchodnej súťaže sa skončilo neúspešne.
V Nitre dňa 10.10.2014
Mgr. Ladislav Barát, správca

K021714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pinkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 43/505, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 736 374
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2014/SKP
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca aj touto cestou informuje dotknuté osoby,že poprel prihlášku pohľadávky JUDr.Pavla Čičmanca,
čo do právneho dôvodu,výšky i poradia ,prihlásenej vo výške 4600,-€,zo dňa 9.9.2014.
Ing.Miroslav R.Šefčík,PhD.,správca

K021715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARCHITECH GROUP, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingová 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 564 052
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/84/2012/S 1462
Spisová značka súdneho spisu:
3K/84/2012
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

1.

Opis preradenej súpisovej zložky majetku:

Všeobecná podstata
1. Typ súpisovej zložky majetku: POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu: 4240034603
Deň zapísania do súpisu : 19.02.2013
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Banka: Sberbank Slovensko, a.s
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 191,39 EUR
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Majetok inej osoby ako úpadcu: nie
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

vyradenie zo súpisu majetku - všeobecná podstata
označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená - oddelená podstata Sberbank Slovensko,
a.s.:
Oddelená podstata
1. Typ súpisovej zložky majetku: POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu: 4240034603
Deň zapísania do súpisu : 19.02.2013
Mena: EUR
Banka: Sberbank Slovensko, a.s
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 191,39 EUR
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Majetok inej osoby ako úpadcu: nie
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka z bankového účtu, 191,39 EUR
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 71,72,73
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s.

2.

Opis preradenej súpisovej zložky majetku:

Všeobecná podstata
2. Typ súpisovej zložky majetku: POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu: 4240034611
Deň zapísania do súpisu : 19.02.2013
Mena: EUR
Banka: Sberbank Slovensko, a.s
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 14 575,- EUR
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Majetok inej osoby ako úpadcu: nie
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

vyradenie zo súpisu majetku - všeobecná podstata
označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená - oddelená podstata Sberbank Slovensko,
a.s.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oddelená podstata
2. Typ súpisovej zložky majetku: POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu: 4240034611
Deň zapísania do súpisu : 19.02.2013
Mena: EUR
Banka: Sberbank Slovensko, a.s
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 14 575,- EUR
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Majetok inej osoby ako úpadcu: nie
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka z bankového účtu, 14 575,- EUR
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 71,72,73
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s.

3.

Opis preradenej súpisovej zložky majetku:

Všeobecná podstata
3. Typ súpisovej zložky majetku: POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu: 424003638
Deň zapísania do súpisu : 20.02.2013
Mena: EUR
Banka: Sberbank Slovensko, a.s
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 31 375,- EUR
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Majetok inej osoby ako úpadcu: nie
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

vyradenie zo súpisu majetku - všeobecná podstata
označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená - oddelená podstata Sberbank Slovensko,
a.s.:
Oddelená podstata
3. Typ súpisovej zložky majetku: POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu: 424003638
Deň zapísania do súpisu : 20.02.2013
Mena: EUR
Banka: Sberbank Slovensko, a.s
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 31 375,- EUR
Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Majetok inej osoby ako úpadcu: nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka z bankového účtu, 31 375,- EUR
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 71,72,73
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s.

4.

Opis preradenej súpisovej zložky majetku:

Všeobecná podstata
69. Typ súpisovej zložky majetku: POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu: 4010102607/7500
Deň zapísania do súpisu : 23.06.2013
Mena: EUR
Banka: Československá obchodná banka a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80 000,- EUR
Dôvod zapísania: majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzky úpadcu
Majetok inej osoby ako úpadcu: áno
Tretia osoba: Ing. Peter Győry, Nám. sv. Rozálie 6, 945 01 Komárno
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: zabezpečenie záväzkov úpadcu
Sporný zápis:

vyradenie zo súpisu majetku - všeobecná podstata
označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená - oddelená podstata Československá
obchodná banka a.s.:
Oddelená podstata
1. Typ súpisovej zložky majetku: POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu: 4010102607/7500
Deň zapísania do súpisu : 23.06.2013
Mena: EUR
Banka: Československá obchodná banka a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80 000,- EUR
Dôvod zapísania: majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzky úpadcu
Majetok inej osoby ako úpadcu: áno
Tretia osoba: Ing. Peter Győry, Nám. sv. Rozálie 6, 945 01 Komárno
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: zabezpečenie záväzkov úpadcu
Sporný zápis:
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka z bankového účtu , 80 000,- EUR
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 9
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Československá obchodná banka a.s.

V Bratislave, dňa 05.11.2014.
JUDr. Michal Pohovej, správca
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K021716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za jún až september 2014 spolu vo výške 646,92 Eur. Súpisová
hodnota spolu 646,92 Eur.
JUDr. Ján Surma, správca

K021717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIXIA SOLLARIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 281 212
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/2/2014
Spisová značka súdneho spisu:
8R/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
v súlade s § 128 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

Dlžník: DIXIA SOLLARIS, s.r.o.
Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 36 281 212
Reštrukturalizácia povolená uznesením OS BA I. zo dňa 04.08.2014, zverejneným v OV pod č 152/2014 dňa
08.08.2014
Miesto konania: Hotel NIVY, Líščie Nivy 3, Bratislava
Dátum konania: 13.10.2014, 11:00
Program: 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Záver
Predseda: správca Pospíšil & Partners, k.s.
Kancelária: Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, IČO: 44 342 004
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaný v zozname správcov MS SR reg. č. 1267
Prítomní:
Dlžník: DIXIA SOLLARIS, s.r.o
Veritelia:
AUGMENT s.r.o. Mládežnícka 2, 960 01 Zvolen, IČO: 47 773 219
FESSI s.r.o. J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
Gazarek Jozef Pribišova 10, 841 05 Bratislava
SOLLTECH, s.r.o. Nám. Slobody 11, 81106 Bratislava
Medzinárodná investičná banka 7 Masha Poryvaeva, 107078 Moskva, Ruská federácia
Správca: Pospíšil & Partners, k.s

Bod 1.Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru:
Právny zástupca veriteľa Gazarek Jozef a SOLLTECH s.r.o. na úvod zasadnutia uviedol, že môže mať konflikt
záujmov v zmysle advokátskych predpisov, preto nemôže na tomto zasadnutí veriteľského výboru hlasovať pričom
navrhuje aby sa zasadnutie veriteľského výboru konalo v piatok tj. 7.11.2014 o 14:00 hod v priestoroch kancelárie
správcu Záhradnícka 30, Bratislava.
Veriteľ AUGMENT s.r.o. FESSI s.r.o. a MIB s uvedeným súhlasí.
Správca berie uvedené na vedomie a pozýva týmto veriteľa AUGMENT s.r.o., FESSI s.r.o., Gazarek Jozef,
SOLLTECH s.r.o., MIB ako aj dlžníka na vyššie uvedené zasadnutie veriteľského výboru.
Správca týmto súčasne prítomným zástupcom veriteľov, predkladá záverečný návrh plánu.
Predmetom zasadnutia veriteľského výboru bude voľba predsedu veriteľského výboru a rozhodovanie o schválení
predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu.

Bod 2.Záver
Správca poďakoval prítomným za účasť.
Veriteľský výbor ukončený o 11.20 hod.
V Bratislave, dňa 05.11.2014
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár
Mgr. Lenka Jánošíková, zapisovateľ
AUGMENT, s.r.o.
FESSI s.r.o.
Gazarek Jozef

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SOLLTECH, s.r.o.
Medzinárodná investičná banka
Dlžník

K021718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LANDER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plynárenská 4, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 781 416
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2011 S1374
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že z dôvodu zmeny adresy svojej kancelárie, odo dňa 01.11.2014 je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v pracovných dňoch v čase
9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom
mudrak@advokat-spravca.sk .

K021719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Púchov, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 629 733
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2013 S1395
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
( podľa § 17 zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov )
Článok I.
Navrhovateľ dražby
1.1
Navrhovateľom dražby je správca v konkurznom konaní úpadcu: Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v
konkurze, sídlo: Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 31 629 733, konanie vedené
pred Okresným súdom Trenčín, sp. zn.: 28K/6/2013, a to:
Správca:

JUDr. Matúš Košara
Sídlo:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Registrácia: správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1395
IČO:
46907394
Ďalej len ako: „navrhovateľ dražby“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Článok II.
Dražobník
2.1
Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 zákona číslo
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ZB.
o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako: „zákon
o dobrovoľných dražbách“ ), a to:
Správca:

Ďalej len ako:

JUDr. Danica Birošová - IURIS
Sídlo:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
31 873 260
IČ DPH:
SK1020318970
„dražobník“

Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby
3.1
V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba je
vyhlasovaná ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako druhé
kolo. Dražba nemá povahu dražby spoločnej.
Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby
4.1 Opakovaná dražba sa uskutoční dňa 19.11.2014 so začiatkom o 08:00 hod. Miestom konania dražby
je: IURIS HOUSE, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zasadacia miestnosť číslo 108.
Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30
minút pred začatím dražby.
Článok V.
Označenie predmetu opakovanej dražby
5.1
Predmet opakovanej dražby predstavuje nehnuteľnosť vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Púchov, obec: Púchov, okres: Púchov vedených na LV č. 4265
katastrálneho odboru Okresného úradu Púchov a to:
·
nebytový priestor č. 12-8, nachádzajúci sa v suteréne (prvom podzemnom podlaží) vo vchode č.
4 bytového domu v Púchove, na ulici Dvory, so súpisným číslom 1932, druh stavby: bytový dom
postavený na pozemku parcely registra C-KN č. 76/41;
·
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 12/5831 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu so súpisným číslom 1932, druh stavby: bytový dom postaveného na pozemku parcela
registra CKN č. 76/41.
Článok VI.
Opis a stav predmetu opakovanej dražby
6.1
Bytový dom s.č. 1932, v ktorom sa nachádza predmetný nebytový priestor č. 12-8, je objekt
s jedným podzemným a ôsmymi nadzemnými podlažiami (prízemie a sedem poschodí). Bytový dom sa
nachádza uprostred zástavby podobných bytových domov (obytný blok pozostáva z troch podobných
objektov). V podzemnom podlaží bytového domu s.č. 1932 sa nachádzajú spoločné priestory, garážové
státia (33 státí prístupných z vchodu č. 4, 19 státí prístupných z vchodu č. 12), 12 garážových boxov a jedna
dvojgaráž (prístupné z vchodu č. 12). V prvom nadzemnom podlaží (prízemí) bytového domu sa
nachádzajú spoločné priestory bytového domu a trinásť nebytových (obchodných) priestorov (prístupných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nachádzajú spoločné priestory bytového domu a trinásť nebytových (obchodných) priestorov (prístupných
samostatne z parteru) bytového domu. V druhom nadzemnom podlaží (prvom poschodí) sa nachádzajú 4
byty (prístupných z vchodu číslo 1), 13 nebytových (obchodných) priestorov, prístupných samostatne cez
vonkajšie schodisko a pavlač bytového domu. V treťom nadzemnom podlaží (druhom poschodí) až ôsmom
nadzemnom podlaží (siedmom poschodí) sa nachádza po 8 bytov a spoločné priestory bytového domu.
Spolu sa v bytovom dome s.č. 1932 nachádza 4 + 6*8 = 52 bytov, 26 komerčných priestorov, 52
garážových státí, 12 garážových boxov a jedna dvojgaráž. Byty v bytovom dome sú prístupné z vchodu
číslo 1, nebytové (komerčné) priestory sú prístupné z parteru bytového domu, respektíve z pavlače
a obchodnej pasáže, prístupnej po vonkajšom schodisku. Podľa predložených podkladov bolo kolaudačné
rozhodnutie na bytový dom vydané v roku 2008.
6.2
Zvislú nosnú konštrukciu bytového domu tvorí murovaný stenový systém, kombinovaný so
železobetónovým monolitickým skeletom. Základové konštrukcie domu sú z monolitických
železobetónových pásov a pätiek (pod nosnými stĺpmi). Obvodové steny v podzemnom podlažím sú
z monolitického železobetónu, steny podzemného podlažia sú opatrené zvislou hydroizoláciou. Nosné
s deliace stenové konštrukcie v nadzemných podlažiach bytového domu sú murované, v kombinácii
s monolitickými železobetónovými prvkami. V komerčných priestoroch sú stenové deliace konštrukcie so
sadrokartónových dosiek. Vodorovné nosné konštrukcie v dome sú zo železobetónových monolitických
dosiek. Bytový dom je zastrešený plochou strechou s vnútornými vpusťami. Strešná krytina je
z bitúmenových pásov. Súčasťou konštrukcie strešného plášťa sú vrstvy s tepelnou izoláciou. Fasáda
domu je opatrená kontaktným zatepľovacím systémom. Finálna úprava fasády je zo štruktúrovanej omietky,
v prízemí domu je fasáda v časti opatrená keramickým obkladom. Okná, balkónové dvere v bytovom dome
sú z plastových profilov s izolačným zasklením, vstupné dvere do bytového domu a výkladce komerčných
priestorov so vstupnými dverami sú z hliníkových profilov (s prerušeným tepelným mostom) a izolačným
zasklením. Garážové vráta sú sekčné s elektropohonom a diaľkovým ovládaním.Podlaha v spoločných
priestoroch v nadzemných podlažiach domu je z keramickej dlažby, schodiskové stupne sú opatrené
keramickým obkladom. V priestoroch podzemného podlažia sú podlahy z cementového poteru
s epoxidovou vrstvou. Povrchové úpravy stien a stropov v spoločných priestoroch domu sú z hladkej
omietky. V bytovom dome sa nachádza osobný výťah. Bytový dom je napojený na rozvody vody,
kanalizácie, elektrickej energie. Vykurovanie priestorov v bytovom dome je zabezpečené napojením domu
na teplonosné rozvody, kotolňa sa nachádza v lokalite sídliska.
Bytový dom je v dobrom technickom stave (ide o objekt skolaudovaný v roku 2008) s dobrým vybavením.
Základná životnosť bytového domu je stanovená na 100 rokov.
6.3
Nebytový priestor č. 12-8 sa nachádza v prvom podzemnom podlaží (suteréne) bytového domu.
Nebytový priestor je súčasťou plochy podzemnej garáže (nie je stavebne oddelený). Pôdorys nebytového
priestoru je ohraničený značením na podlahe. V skutočnosti ide o garážové státie - ako súčasť podzemnej
garáže. Z týchto dôvodov je popis nehnuteľnosti platný pre celú plochu podzemnej garáže. Podzemné
garáže sú prístupné rampou (šikmou komunikáciou) cez sekčné garážové vráta s elektropohonom
a diaľkovým ovládaním. Povrchové úpravy stien a stropov v priestoroch garáží sú z hladkej omietky.
Podlaha je z monolitického železobetónu so strojne hladeným minerálnym vstupom (pancierová podlaha).
V priestoroch podzemných garáží sú vyhotovené rozvody vzduchotechniky (vetranie priestorov) a elektrickej
energie. Podzemná garáž je prístupná z fasády domu a vnútornými schodiskami v bytovom dome. Priestor
je vhodný pre parkovanie osobného motorového vozidla. S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené
spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Spoločnými časťami
polyfunkčného objektu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodište,
vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami
polyfunkčného objektu sú bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a vzduchotechnické
rozvody.
Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu opakovanej dražby
7.1
Vlastníkom predmetu opakovanej dražby je právnická osoba: Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v
konkurze, sídlo: Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 31 629 733; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1 celku.
7.2
Voči predmetu opakovanej dražby sú evidované ťarchy: Zákonné záložné právo v prospech
spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č.s.1932 podľa § 15 odst.1 zák.č.
182/1993 Z.z.- 95/09:
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85
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.9300501/5/3599614/2012/Zim zo dňa
4.12.2012 na zriadenie záložného práva na nebytový priestor č.12-8 v suteréne vchod č.4
byt. domu č.s.1932 a podiel 12/5831-in na spoloč. častiach a zariadeniach byt. domu č.s.
1932 na parc. KN - C č.76/41, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez
predchádzajúceho súhlasu správcu dane - Z 17/13 - 80/13
85
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.9300501/5/3601705/2012/Zim zo dňa
4.12.2012 na zriadenie záložného práva na nebytový priestor č.12-8 v suteréne v 4 vchode
byt. domu č.s.1932 na parc. KN C č. 76/41 a podiel 12/5831-in na spoloč. častiach a
zariadeniach byt. domu č.s. 1932 so zákazom nakladania s predmetom záložného práva
bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane. Právoplatnosť: 9300501/5/30310/2013/Zim Z 18/13 - 81/13
85
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300501/5/467608/2013/Zim. zo dňa
5.2.2013, právoplatné dňa 13.3.2013 o zriadení zálož. práva k nehnuteľnostiam: nebyt.
priestor č. 12-8 v suteréne v 4 vchode byt. domu č.s. 1932 na parc. KN C č. 76/41 a podiel
12/5831-in na spoloč. častiach a zariadeniach byt. domu č.s. 1932 na zabezpečenie
daňového nedoplatku so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez
predchádzajúceho súhlasu správcu dane - Z 511/13 - 256/13
7.3

Voči predmetu dražby sú evidované poznámky v zmysle výpisu z dotknutého LV:
Poznámka:
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.9300501/5/3599614/2012/Zim zo
dňa 4.12.2012 na zriadenie záložného práva na nebytový priestor č.12-8 v suteréne vchod
č.4 byt. domu č.s.1932 a podiel 12/5831-in na spoloč. častiach a zariadeniach byt. domu
č.s. 1932 na parc. KN - C č.76/41, zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez
predchádzajúceho súhlasu správcu dane - P 2/13 - 80/13
Poznámka:
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.9300501/5/3601705/2012/Zim zo
dňa 4.12.2012 na zriadenie záložného práva na nebytový priestor č.12-8 v suteréne v 4
vchode byt. domu č.s.1932 na parc. KN C č. 76/41 a podiel 12/5831-in na spoloč. častiach
a zariadeniach byt. domu č.s. 1932 so zákazom nakladania s predmetom záložného práva
bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane. Právoplatnosť: 9300501/5/30310/2013/Zim P 3/13 - 81/13
Poznámka:
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 9300501/5/467608/2013/Zim. zo
dňa 5.2.2013, právoplatné dňa 13.3.2013 o zriadení zálož. práva k nehnuteľnostiam: nebyt.
priestor č. 12-8 v suteréne v 4 vchode byt. domu č.s. 1932 na parc. KN C č. 76/41 a podiel
12/5831-in na spoloč. častiach a zariadeniach byt. domu č.s. 1932 na zabezpečenie
daňového nedoplatku so zákazom nakladať s predmetom záložného práva bez
predchádzajúceho súhlasu správcu dane - P 73/13 - 256/13
7.4 Predmet opakovanej dražby vydražiteľ nadobúda bez záložných práv. Speňažením majetku zanikajú
všetky zabezpečovacie práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom
poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu ( § 93 ods. 2 ZKR ).

Článok VIII.
Odhadná alebo zistená cena
8.1 Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku, a to na sumu 2.790,42 EUR (
slovom: „dvetisícsedemstodeväťdesiat eur a štyridsaťdva euro centov“ ).
Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie
9.1
Najnižšie podanie je stanovené vo výške 2.092,82 EUR ( slovom: „dvetisícdeväťdesiatdva eur
a osemdesiatdva euro centov ). Najnižšie prihodenie je stanovené vo výške 50,- EUR ( slovom: „päťdesiat eur
a nula euro centov“ ).
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Článok X.
Dražobná zábezpeka
10.1 Dražobná zábezpeka sa požaduje.
Výška zábezpeky:
209.28 EUR ( slovom: „dvestodeväť eur a dvadsať osem euro centov“ )
Spôsob zloženia zábezpeky
vklad na bankový účet dražobníka, hotovostná platba u dražobníka, notárka úschova, banková záruka
Bankové spojenie dražobníka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo bankového účtu dražobníka
0270041507 / 0900
Poznámka pri vklade na bankový
Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky
účet:
Lehota na
zloženie
dražobnej
do otvorenia dražby
zábezpeky:
Doklad
preukazujúci
zloženie výpis z účtu / potvrdený doklad o vklade na účet, príjmový pokladničný doklad, potvrdenie o zriadení
dražobnej zábezpeky:
bankovej záruky
Spôsob
vrátenia
dražobnej k rukám zložiteľa zábezpeky v prípade hotovostného zloženia zábezpeky, v ostatných prípadoch
zábezpeky:
bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom zábezpeky
Možnosť
vrátenia
dražobnej
nie
zábezpeky iným spôsobom:
Poznámka:
zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty

Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
11.1 V zmysle § 26 ods. 5 zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako
6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa
vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť
cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení príklepu. Ak bola vydražiteľom
zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez
zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
11.2 Príslušná časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi v hotovosti
priamo v mieste konania dražby alebo v lehotách podľa tohto oznámenia od skončenia dražby v hotovosti
alebo prevodom alebo vkladom na bankový účet dražobníka. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné
zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi
12.1 Vlastnícke právo k draženej nehnuteľnosti prejde na vydražiteľa udelením príklepu, ak uhradí cenu
dosiahnutú vydražením podľa podmienok uvedených v časti úhrada ceny dosiahnutej vydražením a na účet
uvedený v časti dražobná zábezpeka. Výhrada vlastníctva sa dojednáva, t.j., vlastnícke právo prechádza až
zaplatením kúpnej ceny. Užívacie právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu
dražby o čom sa spíše zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby
iné práva, ich môžu preukázať najneskôr do začiatku dražby a uplatniť na dražbe ako dražiteľa.
12.2 Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný
podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k
predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.
12.3 Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o
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odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o
dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu
dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka,
vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva
nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
12.4 Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník,
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody
na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v
ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby.
Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za
škodu vydražiteľ.
Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh opakovanej dražby
13.1 Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený: Mgr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, 911 01
Trenčín, Slovenská republika.
Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby
14.1 Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dvoch termínoch ( § 13 ods. 2 zákona o dobrovoľných
dražbách ), pričom prvá sa uskutoční dňa 10.11.2014 v čase od 09:00 do 10:00 hod. druhá sa uskutoční dňa
14.11.2014 v čase od 09:00 do 10:00 hod. Dražobník poukazuje na skutočnosť, že s obhliadkou predmetu
dražby nie je možné s výnimkou preukázania totožnosti spájať ďalšie podmienky; to neplatí o podmienkach
spojených s ochranou života a zdravia a podmienkach vyplývajúcich zo zákonom uloženej povinnosti
zachovávať mlčanlivosť a z povinností ustanovených osobitným predpisom.
14.2 Stretnutie záujemcov o obhliadku prebehne po oba dni 15 minút pred termínom obhliadky, pred
predmetom dražby. Účasť na obhliadke je odporúčané telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu
obhliadky do 15:00 hod. na telefónnom čísle: ( +421 ) 915 / 956 611.
Článok XV.
Poučenie podľa § 17 ods. 1 písm. l) zákona o dobrovoľných dražbách
15.1 V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom
má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka ( § 23 zákona
o dobrovoľných dražbách. ). Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách, je
povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho
konania o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách. Ak
vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu
vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5 zákona o dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník
uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie
o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa
oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3 o dražbách, dražobník v ňom bez
zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.
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Článok XVI.
Záver
16.1 Toto oznámenie reflektuje podmienky dražby stanovené príslušným orgánom v zmysle § 82 ods. 2
písm. b) zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, vykonávajúci funkciu príslušného orgánu v konkurznom konaní úpadcu:
Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, sídlo: Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov, Slovenská republika,
IČO: 31 629 733, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín, sp. zn.: 28K/6/2013. Predmet dražby bol
a je zaradený do súpisu majetku podstát.
v Trenčíne dňa 29.10.2014

...................................................
JUDr. Matúš Košara
navrhovateľ dražby
v Trenčíne, dňa 29.10.2014

...................................................
JUDr. Danica Birošová - IURIS
dražobník

K021720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Ulman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 834/58, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2014 S1374
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že z dôvodu zmeny adresy svojej kancelárie, odo dňa 01.11.2014 je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v pracovných dňoch v čase
9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom
mudrak@advokat-spravca.sk .

K021721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zevax, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 543 476
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/60/2012 S1374
Spisová značka súdneho spisu:
4K/60/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca týmto oznamuje, že z dôvodu zmeny adresy svojej kancelárie, odo dňa 01.11.2014 je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v pracovných dňoch v čase
9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom
mudrak@advokat-spravca.sk .

K021722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Špurek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichnerova 33/94, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2013 S1374
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že z dôvodu zmeny adresy svojej kancelárie, odo dňa 01.11.2014 je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v pracovných dňoch v čase
9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom
mudrak@advokat-spravca.sk .

K021723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 1, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 1374
Spisová značka súdneho spisu:
3K/43/2011
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správca týmto oznamuje, že z dôvodu zmeny adresy svojej kancelárie, odo dňa 01.11.2014 je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v pracovných dňoch v čase
9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom
mudrak@advokat-spravca.sk .

K021724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kováčik CSc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arménska 10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2014 S1374
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2014
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správca týmto oznamuje, že z dôvodu zmeny adresy svojej kancelárie, odo dňa 01.11.2014 je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v pracovných dňoch v čase
9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom
mudrak@advokat-spravca.sk .
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K021725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GASSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenská 32/546, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 811 196
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2012 S1374
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že z dôvodu zmeny adresy svojej kancelárie, odo dňa 01.11.2014 je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v pracovných dňoch v čase
9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom
mudrak@advokat-spravca.sk .

K021726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NIHIL OBSTAT, s. r. o., v likvidácií
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribylinská 12, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 390 625
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Róbert Baran
Sídlo správcu:
Kvačalova 10, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/09/2014 S1156
Spisová značka súdneho spisu:
3K/09/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z druhého zasadnutia Veriteľského výboru
konkurzná vec: NIHIL OBSTAT, s.r.o. v likvidácii
Sp. zn.

: 3K/09/2014

Sp. zn. správcu

: 3K/09/2014 S1156

Miesto konania

: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

Dátum, čas

: 03.11.2014, hlasovanie „per rollam“

Predseda schôdze

: Slovenská konsolidačná, a.s., predseda VV

Program:
1.
2.
3.
4.

Prezentácia
Otvorenie schôdze
Hlasovanie o udelení záväzného pokynu
Záver

ad 1. Prezentácia veriteľov :
1. Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava (v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s.)
2. Sociálna poisťovňa
3. Slovenská konsolidačná, a.s.
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ad 2. Predseda Veriteľského výboru (ďalej len „VV“) požiadal členov VV o vyjadrenie k predloženej žiadosti správcu
zo dňa 18.09.2014, v ktorej správca žiada udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku. Predseda VV
sformuloval nasledovné znenie záväzného pokynu:
·
·

Predmet speňaženia: Časť podniku ( Peňažné pohľadávky a Motorové vozidlá) zahrnuté do súpisu
a zverejnené v OVSR č. 145B/2014 zo dňa 30.07.2014
Spôsob speňaženia:
Ponukové konanie podľa §92 ods. 1 písmeno d) zákona č. 7/2005
o
Zverejnenie ponukového konania v OVSR
o
§ 1. Kolo ponukového konania za min cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty
§ 2. Kolo ponukového konania za min cenu vo výške 50% súpisovej hodnoty
§ 3. Kolo a ďalšie kolá za najvyššiu ponuku
o Doručovanie ponúk: Kancelária správcu
o Vyhodnotenie do 7 dní odo dňa ukončenia ponukového konania
Min dĺžka ponukového konania – 7 dní odo dňa zverejnenia
o
Zábezpeka: zloženie 100% ponúkanej ceny na účet správcu pri predložení ponuky
o
Účastnícky poplatok: 100,- EUR
o
správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť
o
ad 3. Členovia VV hlasovali o predloženom záväznom pokyne formou „per rollam“ nasledovne:

1. Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava (v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s.): ZA predložený
návrh, list zo dňa 22.10.2014
2. Sociálna poisťovňa: Proti (speňaženie motorových vozidiel Za, speňaženie pohľadávok: Proti), list zo dňa
3.11.2014
3. Slovenská konsolidačná, a.s. : ZA predložený návrh, list zo dňa 22.10.2014

Hlasovanie č. 1: prítomní členovia hlasovali nasledovne (3 hlasy)

Za

: 66% hlasov

Proti : 33% hlasov
Zdržal : 0% hlasov
Uznesenie č.1:
VV udelil záväzný pokyn správcovi na speňažovanie majetku tak ako je špecifikovaný v ad. 2
V Bratislave, dňa 03.11.2014.

________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.

K021727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarna Krajčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uralská 9, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.5.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
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31K/54/2013/S1561
31K/54/2013
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novu súpisovú zložku majetku :

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Krajčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Uralská č.9, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.5.1971
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Ján Simko
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
správcu: Kukučinova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2013/S1561
Spisová značka súdneho spisu: 31K/54/2013

B. Typ súpisnej položky majetku : iná majetková hodnota
súp.zl.
suma
č.
v€

6
7

právny dôvod vzniku

dlžník

87,88 V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy v Katarina Krajčová , nar.16.5.1971,bytom
175,76 rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Uralská 9, 04012 Košice

K021728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilma Iľanovská, nar. 01.12.1959
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 636/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 834 938
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2013S1218
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Zoznam členov veriteľského výboru, ktorí sa považujú za prítomných:
Zástupca veriteľov:
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

61

dátum
zapísania

8.8.2014
3.11.2014

Obchodný vestník 215/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 77 60 05
Zabezpečený veriteľ:
BR PARTNER, s.r.o., Karpatská 3256/15, Poprad, IČO: 36 206 938
Správca konkurznej podstaty Ing. Mikuláš Takáč, osobne

Miesto a čas zasadnutia veriteľského výboru:
Zasadnutie veriteľského výboru sa konalo v sídle kancelárie správcu v Martine,
ul. Timravy 23, dňa 03.11.2014 o 10,00 hod.
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Uloženie záväzných pokynov na speňaženie majetku úpadcu
3. Záver

K bodu 1 programu:

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca. Konštatoval, že zástupca veriteľov, ktorý vykonáva pôsobnosť
veriteľského výboru využil možnosť písomného hlasovania podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), preto sa považuje za prítomného na zasadnutí
veriteľského výboru a veriteľský výbor je takto uznášania schopný. Rovnako je na zasadnutí prítomný aj
zabezpečený veriteľ.

K bodu 2 programu:

Správca poslal zástupcovi veriteľov žiadosť o uloženie záväzného pokynu s obsahovými náležitosťami podľa § 84
ods. 3 ZKR. Do súpisu všeobecnej podstaty boli zapísané hnuteľné veci a nehnuteľnosti zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 234/2013 zo dňa 4.12.2013.
Zástupca veriteľov ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. d) ZKR uložil správcovi záväzný pokyn
a postup speňažovania v nasledovnom znení:
„Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov odporúča, aby nehnuteľnosti, ktoré sú v podielovom
spoluvlastníctve nachádzajúce sa v katastrálnom území Hriňová, obec Hriňová, okres Detva, evidované Okresným
úradom Detva, katastrálny odbor
a) na LV č. 423 ako:
- parcela registra „C“, parcelné číslo 9289/1 o výmere 136 m2, druh pozemku zastavané

plochy a nádvoria

- parcela registra „C“, parcelné číslo 9289/2 o výmere 1405 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty
v spoluvlastníckom podiele 3/36 z celku;
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b) na LV č. 2862 ako:
- parcela registra „C“, parcelné číslo 4581 o výmere 1289 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty
v spoluvlastníckych podieloch 3/36 a 1/2 z celku;
c) na LV č. 4234 ako:
- parcela registra „C“, parcelné číslo 4718 o výmere 760 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
- parcela registra „C“, parcelné číslo 4719 o výmere 801 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty
- parcela registra „C“, parcelné číslo 4720 o výmere 1746 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty
v spoluvlastníckom podiele 1/5 z celku;
f) na LV č. 7637 ako:
- parcela registra „E“, parcelné číslo 4722 o výmere 2272 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty
v spoluvlastníckom podiele 1/5 z celku;
g) na LV č. 4979 ako:
rodinný dom, súpisné číslo 175, postavený na parcele registra „C“, parcelné číslo 4718
v spoluvlastníckom podiele 1/10 z celku;
/ďalej len „Nehnuteľnosti“/

pred speňažovaním formou dražby boli ponúknuté na odkúpenie podielovým spoluvlastníkom za súpisovú hodnotu.
Správca konkurznej podstaty v súlade s ust. § 93 ods. 1 ZKR vyzve ostatných podielových spoluvlastníkov
k uplatneniu ich zákonných predkupných práv v rámci predmetného konkurzného konania.
Až následne, ak podieloví spoluvlastníci neprejavia záujem o odkúpenie označených nehnuteľností resp. podielu,
správca konkurznej podstaty bude speňažovať všeobecnú podstatu – nehnuteľný majetok špecifikovaný v OV
234/2013 zo dňa 4.12.2013 v súlade s § 92 ods. 1 písm. b) formou dražby (poverí predajom dražobníka) za
nasledovných podmienok:
Nehnuteľný majetok

1. Správca je oprávnený rozdeliť predávané nehnuteľnosti na jednotlivé súbory podľa
ich možnej využiteľnosti, ako aj priestorovej prepojenosti.
Správca vyberie dražobníka tak, že osloví minimálne 3 dražobné spoločnosti so
žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky. Správca je povinný zaradiť do výberu
okrem ním oslovených dražobných spoločností aj ďalšie ponuky dražobných
spoločností, ktoré nu budú doručené do termínu vyhodnotenia ponúk.
Z doručených ponúk správca vyberie cenovo najvýhodnejšiu, aby sa
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minimalizovali náklady potrebné na vykonanie dražby.
Správca je oprávnený dohodnúť s dražobníkom odmenu za vykonanie dražby
najviac vo výške 3 % z výťažku dražby vrátane DPH. Za neúspešnú dražbu nemá
dražobník nárok na žiadnu odmenu.
Náklady na dražbu nehnuteľností nesmú presiahnuť sumu 700,- Eur na úspešné
kolo dražby a 200,- Eur na neúspešné kolo dražby (v uvedených nákladoch nie je
zahrnutý náklad na znalecké ohodnotenie predmetu dražby, ktorý nesmie
presiahnuť sumu 250,- Eur.
5. Najnižšie podanie pre prvé kolo dražby bude stanovené minimálne na úrovni
100 % znaleckej hodnoty s možnosťou jeho zníženia na 50 % znaleckej hodnoty,
pre druhé kolo dražby bude najnižšie podanie stanovené minimálne na sumu 50 %
znaleckej hodnoty s možnosťou jeho zníženia na 20 % znaleckej hodnoty
v prípadnom treťom kole dražby bude najnižšie podanie stanovené minimálne na
sumu 20 % znaleckej hodnoty s možnosťou zníženia na 5 % znaleckej hodnoty.
Zábezpeka bude určená ako 30 % z najnižšieho podania a minimálne prihodenie
bude stanovené podľa odbornej úvahy dražobníka osobitne pre každú dražbu.

Hnuteľný majetok
Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu – hnuteľné veci:
sedacia
súprava
v súpisovej
starožitná skrinka v súpisovej hodnote 350 Eur

hodnote

500

Eur

speňažovať v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, t.j. verejným ponukovým konaním, každú súpisovú položku
samostatne:
za najvyššiu ponuku odsúhlasenú zástupcom veriteľov,
pričom ostatné podmienky VPK si stanoví SKP.“
Hlasovanie za prijatie uznesenia č. 1 v znení uvedenom vyššie:
Za:

1 hlas

Proti:

nikto

Zdržal sa: nikto
Na základe výsledkov hlasovania bolo uznesenie č. 1 prijaté.
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Správca poslal zabezpečenému veriteľovi žiadosť o uloženie záväzného pokynu s obsahovými náležitosťami podľa
§ 84 ods. 3 ZKR. Do súpisu oddelenej podstaty boli zapísané nehnuteľnosti zverejnené v Obchodnom vestníku č.
234/2013 zo dňa 4.12.2013.
Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. d) ZKR uložil správcovi záväzný
pokyn a postup speňažovania v nasledovnom znení:
„udelujeme Vám, Ing. Mikulášovi Takáčovi, správcovi konkurznej podstaty vyššie menovaného úpadcu, záväzný
pokyn ohľadne postupu a speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, t.z. našej
spoločnosti, identifikovaného nasledovne:
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš,
evidované Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor na liste vlastníctva LV č. 1556 ako :
- byt č. 44 na 11. poschodí, vchod : 3, bytový dom súpisné číslo 636, postavenom na pozemku parcela registra „C“,
parcelné číslo 704/10;
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 6565/338318
v spoluvlastníckom podiele pani Vilmy Ilanovskej;
Naša spoločnosť ako zabezpečený veriteľ schvaľuje speňaženie oddelenej podstaty (nehnuteľnosti) vykonaním
dražby za podmienok, ktoré ste ako správca konkurznej podstaty navrhol vo Vašom liste zo dňa 14.10.2014, t.z.za
nasledovných podmienok:
1.
Správca je oprávnený uzatvoriť Zmluvu o vykonaní dražby s dražobníkom podľa vlastného výberu tak, aby sa
minimalizovali náklady potrebné na vykonanie dražby.
2.
Správca je oprávnený dohodnúť s dražobníkom odmenu za vykonanie dražby najviac vo výške 4,5 %
z výťažku dražby vrátane DPH. Za neúspešnú dražbu nemá dražobník nárok na žiadnu odmenu.
3.
Náklady na dražbu Nehnuteľností nesmú presiahnuť sumu 700,- eur na úspešné kolo dražby a 200,- eur na
neúspešné kolo dražby (v uvedených nákladoch nie je zahrnutý náklad na znalecké ohodnotenie predmetu dražby,
ktorý nesmie presiahnuť sumu 230 eur).
4.
Najnižšie podanie pre prvé kolo dražby bude stanovené minimálne na úrovni 100 % znaleckej hodnoty
s možnosťou jeho zníženia na 70 % znaleckej hodnoty, pre druhé kolo dražby bude najnižšie podanie stanovené
minimálne na sumu 80 % znaleckej hodnoty s možnosťou jeho zníženia na 60 % znaleckej hodnoty v prípadnom
treťom kole dražby bude najnižšie podania stanovené minimálne na sumu 60 % znaleckej hodnoty s možnosťou
zníženia na 40 % znaleckej hodnoty. Zábezpeka bude určená ako 30 % z najnižšieho podania a minimálne
prihodenie bude stanovené podľa odbornej úvahy dražobníka osobitne pre každú dražbu.“
Bolo prijaté Uznesenie č. 2
Zabezpečený veriteľ BR PARTNER s.r.o. ako príslušný orgán schvaľuje uznesenie č. 2 v znení uvedenom vyššie.
K bodu 3 programu:
Správca po oboznámení výsledkov písomného hlasovania zasadnutie ukončil

V Martine, 03.11.2014
Vyhotovil a podpísal: Ing. Mikuláš Takáč, správca
V mene zástupcu veriteľov: Slovenská konsolidačná, a.s. Ing. Michal Pôbiš, MBA, predseda predstavenstva, JUDr.
Martin Lipovský, člen predstavenstva
V mene zabezpečeného veriteľa: BR PARTNER s.r.o. Ing. Jaroslav Šafařík, konateľ spoločnosti
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K021729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Chupek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2064/5, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2013 S1641
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
podľa § 19 ods. 1 písmeno a) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby:
Mgr. Štefan Krnáč
so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica značka správcu: S 1641 správca úpadcu: Viktor Chupek,
nar. 28.2.1963, bytom Bysterecká 2064/25, 026 01 Dolný Kubín
Dátum konania dražby:
30.10.2014
Čas otvorenia dražby:
11.00 hod.
Miesto konania dražby:
Mestský úrad Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, 1.poschodie, č. dv. 203
Opakovanie dražby:
Prvá dražba
Predmet dražby:
Nehnuteľnosť, nachádzajúce sa v obci Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, katastrálne územie Veľký Bysterec,
zapísané na: LV č. 4586, obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, katastrálne územie Veľký Bysterec so súpisným
číslom 2504, na parcele č. 460/7, druh stavby – iná budova, popis 44 garážových boxov, umiestnenej v zastavanom
území obce, vchod: 0, prvé poschodie, priestor č. 2-26, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 1797/79146, spoluvlastnícky podiel úpadcu Viktora
Chupeka, nar. 28.2.1963, bytom Bysterecká 2064/25, 026 01 Dolný Kubín 1/1.
Opis predmetu dražby:
Popis budovy garáží: Budova 44 garážových boxov súp. č. 2504 stojí na KN parc. č. 460/7 , k. ú. Veľký Bysterec
na sídlisku Bysterec – Západ, na okraji zástavby bytových domov. Budova je murovaná obdĺžnikového pôdorysného
tvaru. Má dve nadzemné podlažia. V obidvoch podlažiach sú garážové boxy v každom podlaží je 22 boxov. Prístup
do podlaží je cez rampy. Stavba je založená na základových pásoch. Zvislé konštrukcie sú murované,. Stropy
v obidovoch podlažiach sú železobetónové. Strecha je rovná, krytina z asfaltových privarovaných pásov.
Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby, zvody, oplechovanie antiky. Schody oceľové. Vonkajšie
omietky vápenné hladké. Vnútorné omietky vápenné hladké. Garážové vráta s automatickým otváraním. Okná
zdvojené. Podlaha betónová s náterom. Elektroinštalácia svetelná a motorická. Budova je opatrená bleskozvodom.
Doklad o veku stavby nebol predložený. Vek určený s prihliadnutím na rok vypracovania projektovej dokumentácie,
ktorá bola vypracovaná v roku 2002 a údaje zo znaleckého posudku č. 195/2008, kde je uvedené, že stavba bola
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

66

Obchodný vestník 215/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

ktorá bola vypracovaná v roku 2002 a údaje zo znaleckého posudku č. 195/2008, kde je uvedené, že stavba bola
kolaudovaná v roku 2004. Vek stavby k roku hodnotenia 2014 – 2004 = 10 rokov. Podľa stavu konštrukčného
systému , rozsah opotrebenia a údržby predpokladám životnosť stavby 80 rokov. Prístup do budovy je po miestnej
komunikácii cez asfaltový chodník. Napojená na elektrickú energiu.
Popis garážového boxu: Box č. 26 je umiestnený v druhom nadzemnom podlaží vedľa vstupnej rampy vľavo. Box
je murovaný. Strop železobetónový. Omietky vápenaté hladké. Podlaha betónová s náterom. Garážové vráta
výklopné. Elektroinštalácia svetelná.S vlastníctvom nebytového priestoru garáže je spojené aj spoluvlastníctvo
spoločných častí a zariadení domu a príslušenstva.Spoločnými časťami sú, strecha, základy, vchody, vodorovné
nosné a izolačné konštrukcie, schodisko, obvodové múry, priečelie, vstupné rampy. Spoločnými zariadeniami sú
bleskozvod, elektrická prípojka, okapový chodník. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach predstavuje 1797/79146.
Dôvod upustenia od dražby:
§ 19 ods. 1 písmeno a) Zákona o dobrovoľných dražbách
V Brezovici, dňa 29.10.2014
Za navrhovateľa dražby a dražobníka:

Mgr. Štefan Krnáč
správca úpadcu Viktor Chupek

K021730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

RESTAURANT SYSTEM & MANAGEMENT, s.r.o.
v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 696 214
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD.
Sídlo správcu:
Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2009 S1161
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2009
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu „per rollam“ ktorým bol schválený návrh konečného
rozvrhu výťažku v konkurze vyhlásenom na majetok spoločnosti RESTAURANT SYSTEM MANAGEMENT,
s.r.o. v konkurze, č. k. 2K/68/2009 konaného dňa 08.10. 2014
Miesto
Dátum

konania:
a
čas

Tomášikova
konania: 08.

23/C,
10.

821
2014

01
o

Bratislava,
16.

00

3.poschodie
hod.

Prítomní:
1. člen veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná a.s. – prítomný podľa § 38 ods. 3 ZKR;
2. člen veriteľského výboru: ShoppingPalace Bratislava v.o.s. predseda VV, zastúpený advokátskou kanceláriou
bntattorneys-at-law s.r.o., na základe plnej moci Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M (ďalej len ako „Predseda VV“
v príslušnom
gramatickom
tvare);
3.
člen
veriteľského
výboru:
Sociálna
poisťovňa,
a.s;
4. člen veriteľského výboru: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – prítomný podľa § 38. ods. 3 ZKR;
5. člen veriteľského výboru: ECOLAB s.r.o., zastúpený advokátom Mgr. Mikuláš Zajíček – prítomný podľa §
38 ods. 3 ZKR;
Správca: JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., S 1161, so sídlom kancelárie Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava (ďalej len
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Správca: JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., S 1161, so sídlom kancelárie Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava (ďalej len
ako „Správca“ v príslušnom gramatickom tvare).
Program:
1, Otvorenie schôdze veriteľského výboru;
2, Schvaľovanie Správcom predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku
3, Záver
Bod 1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR zverejnil Správca v obchodnom vestníku OV 177/2014 dňa 17.09.2014
pod značkou K017872 návrh konečného rozvrhu výťažku spolu s výzvou, aby veriteľský výbor v lehote 20 dní od
zverejnenia návrhu schválil tento návrh alebo predložil Správcovi námietky. Zároveň Správca dňa 09.09.2014
v zmysle ustanovenia § 101 ods. 2 ZKR doručil osobne prvým 4 členom veriteľského výboru a 5. členovi
prostredníctvom univerzálnej poštovej služby dňa 10.09.2014, jedno vyhotovenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku spolu s prílohami a umožnil ostatným veriteľom Úpadcu nahliadať do tohto návrhu v čase úradných hodín.
Vzhľadom na vyššie uvedené, je možné konštatovať, že Správca doručil návrh konečného rozvrhu výťažku
každému z členov VV pred jeho zverejnením v obchodnom vestníku a zároveň jeho zverejnením určil
veriteľskému výboru lehotu na vyjadrenie 20 dní odo dňa zverejnenia v obchodnom vestníku, t. j. najneskôr
do 08.10.2014.

Z celkového počtu 5 členov veriteľského výboru sa na zasadnutí veriteľského výboru úpadcu, t.j. spoločnosti
RESTAURANT SYSTEM&MANAGEMENT, s.r.o. v konkurze, IČO: 35 696 214, so sídlom Iľjušinova 2, 851 01
Bratislava (ďalej len ako „Úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare) sa v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej len ako „ZKR“ v príslušnom
gramatickom tvare) zúčastnili 3 jeho členovia a to tak, že v lehote určenej Správcom zaslali svoje stanovisko
Správcovi alebo Predsedovi VV. Vzhľadom na vyššie uvedené, je možné konštatovať, že veriteľský výbor je
v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.
Bod 2. Schvaľovanie Správcom predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku
V rámci Správcom určenej lehoty bolo do kancelárie Správcu doručené vyjadrenie 3 členov veriteľského výboru
k predloženému návrhu konečného rozvrhu výťažku v nasledovnom poradí:
1, ECOLAB s.r.o. – schválil návrh konečného rozvrhu výťažku listom 511/09/E doručeným do kancelárie Správcu
dňa 18.09.2014;
2, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – schválil návrh konečného rozvrhu výťažku listom
110K/2009BA/OZP/OvymP zo dňa 24.09.2014, ktorý bol do kancelárie Správcu doručený formou emailovej správy
dňa 30.09.2014 a jeho písomné vyhotovenie bolo Správcovi doručená dňa 06.10.2014;
3, Slovenská konsolidačná, a.s.- schválil návrh konečného rozvrhu výťažku listom 182035/OSP I./2014 zo dňa
06.10.2014, ktorý bol do kancelárie Správcu doručený formou emailovej správy dňa 06.10.2014 a jeho písomné
vyhotovenie bolo Správcovi doručená dňa 17.10.2014;
4, Sociálna poisťovňa – nevyjadril sa v lehote;
5, ShoppingPalace Bratislava v.o.s. – nevyjadril sa v lehote.
Žiadny z veriteľov neuplatnil u Správcu námietku proti návrhu konečného rozvrhu výťažku.
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Predsedovi VV nebolo v lehote určenej Správcom doručené žiadne vyjadrenie člena VV a ani žiadosť
veriteľa o uplatnenie námietky proti návrhu konečného rozvrhu výťažku.

Výsledok hlasovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Slovenská konsolidačná, a.s. – návrh schválil bez námietky
ShoppingPalace Bratislava v.o.s. – nevyjadril sa
Sociálna poisťovňa – nevyjadril sa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – návrh schválil bez námietky
ECOLAB s.r.o. – návrh schválil bez námietky

Za: 60% hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 40% hlasov

Veriteľský výbor prijal Uznesenie č.1: Veriteľský výbor schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo dňa
02.09.2014.

Bod 3.: Záver
Predseda veriteľského výboru sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru Úpadcu ukončil
o 17.00 hod.
V Bratislave, dňa 30.10.2014

Predseda veriteľského výboru:
Shopping Palace Bratislava, v.o.s.
zastúpený Mgr. Vladimírom Kordošom
na základe plnej moci

K021731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Hornáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geologická 12187/38, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Vajanského nábr. 9, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2013 S1672
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2013
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

6K/64/2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

12.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 627,16
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 627,16 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Správa finančnej kontroly, Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR
Deň zapísania do súpisu: 01.11.2014
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR

Bratislava
JUDr. Ivana Sláviková, správca

K021732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 989 075
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2014 S477
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Úpadca: HAUSER ELEKTRO CE, s.r.o.
Č.k.: 32K/16/2014
Deň zápisu: 09.10.2014
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

Druh
súpisovej
zložky
majetku

Súpisová
Dôvod
Dôvod
hodnota Spoluvlastnícky zapísania
sporného
majetku v podiel
majetku do
zápisu
EUR
súpisu

Počet
Opis súpisovej zložky majetku
ks

Hnuteľná

Osoba,
v prospech
ktorej svedčia
pochybnosti
sporného
zápisu

§67 ods. 1
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1
2
3
4
5
6
7

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

Konkurzy a reštrukturalizácie

1

B-502-mixér

14,79 €

1/1

1

BF-16 bezlopatkový ventilátor

32,64 €

1/1

4

CE-923 preso kávovar (1ks-16,90 eur)

67,60 €

1/1

26

KE-02 digitálna váha (1ks-4,50 eur)

117,00 €

1/1

4

ELMUT set/sada panvica keramická 24-26-28
70,00 €
(1sada 17,50 eur)

1/1

1

FD-510 sušička ovocia

21,69 €

1/1

1

H-123 fén

3,93 €

1/1

Deň vydania: 10.11.2014
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR

8

Hnuteľná
vec

5

HM 1078 mikrovlnka 20l (1ks-29,8149eur)

149,07 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

9

Hnuteľná
vec

53

HM 2110 styler vlasov, 3 nástavce (1ks-3,25
eur)

172,25 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

10

Hnuteľná
vec

1

HM 2400 strihač vlasov

3,88 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

11

Hnuteľná
vec

18

HM 2955B odstraňovač žmolkov (1ks-1,70
eur)

30,60 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

1

HM 3108 chladnička s výparníkom

65,48 €

1/1

1

HM 5502 ponorný mixér

5,72 €

1/1

1

HM 5520C ručný šlahač

6,85 €

1/1

5

HM 6105 minigril (1ks-11 eur)

55,00 €

1/1

6

HM 6110 hotdog gril (1ks-10eur)

60,00 €

1/1

12
13
14
15
16

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR

17

Hnuteľná
vec

10

HM 6557A - hriankovač dvojplátkový
(1ks-5,10eur)

51,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

18

Hnuteľná
vec

20

HM 6689 napeňovač mlieka (1ks_1,35eur)

27,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

19

Hnuteľná
vec

9

HM 8814A sendvičovač (1ks-5,70eur)

51,30 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

20

Hnuteľná
vec

3

HM 8816 olejový radiátor 7 rebrový
(1ks-10,32eur)

30,96 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

21

Hnuteľná
vec

49

HM Diana -mikrovlnka 17l (1ks-26,53 eur)

1 299,97 € 1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

22

Hnuteľná
vec

1

HS 7830 kulma a žehlička na vlasy

19,35 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

23

Hnuteľná
vec

3

JK 810 rýchlovarná kanvica (1ks-7,4967 eur)

22,49 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

24

Hnuteľná
vec

1

KSC 30 rádiobudík

9,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

25

Hnuteľná
vec

6

Ložisko pre domácu pekáreň BM-820
(1ks-2,57 eur)

15,42 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

1

MG 750S elektrický mlynček na mäso

24,80 €

1/1

1

MG 803 elektrický mlynček na mäso

35,87 €

1/1

168

Mixér Ariete (1ks-18,23eur)

3 062,64 € 1/1

28

MN 9125P rádiobudík (1ks-6 eur)

168,00 €

1/1

5

MN 9130 rádiobudík (1ks-6 eur)

30,00 €

1/1

4

MN 9311 meteostanica (1ks-2,20 eur)

8,80 €

1/1

26
27
28
29
30
31

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
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32

Hnuteľná
vec

3

MN 9313 meteostanica (1ks-11,40 eur)

34,20 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

33

Hnuteľná
vec

15

MN 9607 DVD prehrávač (1ks- 18,50 eur)

277,50 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

34

Hnuteľná
vec

2

Motor pre domácu pekáreň BM -830
(1ks-11,75eur)

23,50 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

57

Muffinovač (1ks-8,8011eur)

501,66 €

1/1

1

Náhradná nádoba čaj k CE 930

3,58 €

1/1

35
36

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR

37

Hnuteľná
vec

11

Remeň HTD 3M-537 Optibelt 8mm
(1ks-2,51eur)

27,61 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

38

Hnuteľná
vec

29

RH odšťavovač citrusových plodov (1ks-5,00
eur)

145,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

39

Hnuteľná
vec

7

RL 001 kuchynská váha mechanická
(1ks-2,1287eur)

14,90 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

40

Hnuteľná
vec

1

RL AD24M hrniec s pokrievkou 24cm

5,91 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

41

Hnuteľná
vec

5

RL AG24C panvica ker. grilovacia (1ks-7,3375
36,69 €
eur)

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

42

Hnuteľná
vec

1

RL AG28C panvica ker. grilovacia

8,04 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

43

Hnuteľná
vec

10

RL BDF24C panvica keramická hlboká
(1ks-9eur)

90,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

44

Hnuteľná
vec

4

RL BDF28C panvica keramická hlboká
(1ks-10,8982 eur)

43,59 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

45

Hnuteľná
vec

3

RL BF28C panvica keramická 28cm
(1ks-8,0125eur)

24,04 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

46

Hnuteľná
vec

8

RL BF28CL panvica keramická 28cm
(1ks-10,3148eur)

82,52 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

47

Hnuteľná
vec

1

RL BR26C kastrol s pokrievkou 26cm

10,50 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

48

Hnuteľná
vec

7

RL CP3323 plech na pečenie ker. (1ks-3,00
eur)

21,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

49

Hnuteľná
vec

2

RL CP4329 plech na pečenie ker. (1ks-4,20
eur)

8,40 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

50

Hnuteľná
vec

13

RL CPS3423 plech na pečenie ker. (1ks-4,60
59,80 €
eur)

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

51

Hnuteľná
vec

6

RL CPS4026 plech na pečenie ker. (1ks -5,80
34,80 €
eur)

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

52

Hnuteľná
vec

1

RL DCF24G panvica keramická

8,68 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

53

Hnuteľná
vec

7

RL H005 kuchynská váha mechanická
(1ks-3,50 eur)

24,50 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

54

Hnuteľná
vec

1

RRCD 2700 - CD/MP3/rádiomagnetofón

43,88 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

1

SC 490 - rádiobudík

14,67 €

1/1

1

SH 510 holiaci strojček

4,92 €

1/1

1

SI 1301 suchá žehlička s kropením

4,29 €

1/1

1

ST 619 sendvičovač NEREZ

7,77 €

1/1

1

ST 632 waflovač biely

8,69 €

1/1

55
56
57
58
59

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
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60
61
62

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
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10

ST 633 waflovač biely s motívmi (1ks-8,5280
85,28 €
eur)

1/1

1

ST 635 waflovač biely

7,33 €

1/1

1

T 212 hriankovač biely

6,10 €

1/1

Deň vydania: 10.11.2014
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR

63

Hnuteľná
vec

96

TD 302 kuchynská váha digitálna (1ks-4,50
eur)

432,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

64

Hnuteľná
vec

88

TD 305 kuchynská váha digitálna (1ks-4,50
eur)

396,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

65

Hnuteľná
vec

46

TK 1601SF - TC ventilátor stojaci (1ks-9,00
eur)

414,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

1

TOS 3510 -mini rúra

44,30 €

1/1

1

TR 9204 rádio

7,24 €

1/1

1

TS 2206 hriankovač nerez

10,56 €

1/1

VSF 2810 fólia potravinárska (1ks-0,5491 eur) 79,62 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

66
67
68

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR

69

Hnuteľná
vec

145

70

Hnuteľná
vec

1018 YTT502B ručný mixér (1ks-4,9949 eur)

5 084,81 € 1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

71

Hnuteľná
vec

36

YTT503A stojanový mixér (1ks-4,9918 eur)

179,70 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

72

Hnuteľná
vec

2

Zdrojový modul pre domácu pekáreň (1ks4,32 eur)

8,64 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

73

Hnuteľná
vec

2

Zdrojový modul pre domácu pekáreň (1ks4,00 eur)

8,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

2

HSE 24 panvice - 2 sady (1ks-8,00 eur)

16,00 €

1/1

1

TR 9202 rádio

9,00 €

1/1

1

UH 58 ultrazvukový zvlhčovač vzduchu

20,00 €

1/1

1

SB - NAD 24C - keram. hrniec s pokrievkou

9,00 €

1/1

6

RL BDF 28CC - panvica (1ks-8,00 eur)

48,00 €

1/1

1

RL BF 24CL panvica (1ks-7,50 eur)

7,50 €

1/1

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

74
75
76
77
78
79

Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec
Hnuteľná
vec

§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR
§67 ods. 1
a) ZKR

80

Hnuteľná
vec

1

HP Net Server E800 v.č.:FR10614591, MS
WINDOWS Server 2003 WEB Edition 1-2
CPU:P70-00033, MS Office 2013, MRP K/S - 170,00 €
účtovná a skladová evidencia, MRP Mzdy mzdová agenda

81

Hnuteľná
vec

1

Tlačiareň HL 5350 DL, v.č. E66603C9J212854 30,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

82

Hnuteľná
vec

1

Tlačiareň EPSON C-1100 v.č. GZPZ113759

50,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

83

Hnuteľná
vec

1

Pokladňa Aclas CRLX v.č. 48001735

50,00 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

84

Pohľadávka
1
z účtu

Bankový účet: Tatra banka, a.s., IBAN:
SK5511000000002627109199

231,99 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

Dlžník: ELEKTRO Jánošík, Centrum
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85

Peňažná
2
pohľadávka

Dlžník: ELEKTRO Jánošík, Centrum
1746/265, 017 01 Považská Bystrica, IČO:
32897049, právny dôvod vzniku: dodanie
1 150,00 € 1/1
tovaru, FA č. 2200900270-626,36 EUR, FA č.
2200900272-523,64 EUR

86

Peňažná
1
pohľadávka

Dlžník: Centrum pre podporu zdravia s.r.o.,
Obchodná 20, 945 04 Komárno-Nová Stráž,
498,02 €
IČO: 44624549, právny dôvod vzniku: dodanie
tovaru, FA č. 2201000459-498,02 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

87

Peňažná
1
pohľadávka

Dlžník: Zuzana Csenteová - M+Z, Ul. Eötvösa
54/15, 945 01 Komárno 1, IČO: 22710698,
422,93 €
právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
2201000824-422,93 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

88

Peňažná
5
pohľadávka

Dlžník: Ing. Juraj Bugyi - PLUS, Mierová 61,
937 01 Želiezovce, IČO: 14116871, právny
dôvod vzniku: dodanie tovaru,
FA2201100510-140,40 EUR,
FA2201100525-367,25 EUR, FA
č.2201100563-91,20 EUR, FA č.
2201100587-580,56 EUR, FA č.
2201100596-365,52 EUR

1 544,93 € 1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

89

Peňažná
1
pohľadávka

Dlžník: ŽELEZIARSTVO-S.R., s.r.o., Podolie
257, 916 22 Podolie, IČO: 45472564, právny
dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
2201100939-110,44 EUR

110,44 €

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

Peňažná
3
pohľadávka

Dlžník: APETIT PLUS s.r.o., Jabloňová 6, 040
15 Košice-Šaca, IČO: 36694576, právny
dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
692,20 €
2201101425-288,00 EUR, FA č.
2201101549-88,00 EUR, FA č.
2201101645-316,20 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

91

Peňažná
2
pohľadávka

Dlžník: Gustáv Majdiš-TRIDES, Aleja Slobody
3054, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17954193,
právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
918,32 €
2201101644-255,72 EUR, FA č.
2201101752-662,60 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

92

Peňažná
1
pohľadávka

Dlžník: I.B.A. AGRO, s.r.o., Vinohrady 17, 940
67 Nové Zámky, IČO: 34138803, právny
24,48 €
dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
2201201429-24,48 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

93

Peňažná
1
pohľadávka

Dlžník: PLAY Electronics, s.r.o., Kragujevská
19, 010 01 Žilina, IČO: 36719927, právny
15,12 €
dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
2201300183-15,12 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

90

§67 ods. 1
a) 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

74

Obchodný vestník 215/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

Peňažná
4
pohľadávka

Dlžník: NEW CENTRAL EUROPA TRADE
Kft., Kassák L. u. 57, 1134 Budapest, DIČ:
HU23755079, právny dôvod vzniku: dodanie
tovaru, FA č. 2201300902- 1.036,87 EUR, FA 5 158,97 € 1/1
č. 2201300904-228,96 EUR, FA č.
2201300906-2.549,00 EUR, FA č.
2201300907-1.344,14 EUR

§67 ods. 1
a) ZKR

95

Peňažná
2
pohľadávka

Dlžník: STAR-ELEKTRO, s.r.o., Okružná
1746/74, 020 01 Púchov, IČO: 45415943,
právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
2201301242-840,60 EUR, FA č.
2201301323-343,02 EUR

§67 ods. 1
a) ZKR

96

Peňažná
2
pohľadávka

Dlžník: VALEX SK, s.r.o., K. Salvu 2043, 034
01 Ružomberok, IČO: 36422193, právny
dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
971,09 €
2201301355-404,33 EUR, FA č. 2201301363566,76 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

97

Peňažná
7
pohľadávka

Dlžník: Kinekus, s.r.o., Rosinská cesta 13, 010
08 Žilina, IČO: 36011037, právny dôvod
vzniku: dodanie tovaru, FA č.
2201400024-209,47 EUR, FA č.
2201400057-122,28 EUR, FA č.
2 101,89 € 1/1
2201400075-330,47 EUR, FA č.
2201400086-443,26 EUR, FA č.
2201400102-136,20 EUR,
2201400126-229,20 EUR, FA č.
2201400140-631,01 EUR

§67 ods. 1
a) ZKR

98

Peňažná
1
pohľadávka

Dlžník: Ing. Ľubomír Malovík FLORASYSTÉM,
Kamenná 11, 010 01 Žilina 1, IČO: 14227312,
214,68 €
právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
2201400088-214,68 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

99

Peňažná
2
pohľadávka

Dlžník: MKM Orava, s.r.o., Oravská Lesná
765, 029 57 Oravská Lesná, IČO: 36419184,
právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
272,61 €
2201400110-155,15 EUR, FA č.
2201400172-117,46 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

100

Peňažná
1
pohľadávka

Dlžník: Electrosell, s.r.o., Radlinského 27, 026
01 Dolný Kubín, IČO: 31608001, právny dôvod
131,64 €
vzniku: dodanie tovaru, FA č.
2201400120-131,64 EUR

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

94

Peňažná

Dlžník: Anna Pončková - Elektro, Podvysoká
334, 023 57 Podvysoká, IČO: 34592385,

1 183,62 € 1/1

§67 ods. 1
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1
pohľadávka

Peňažná
2
pohľadávka
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334, 023 57 Podvysoká, IČO: 34592385,
právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, FA č.
2201400161-147,22 EUR

Deň vydania: 10.11.2014

1/1

§67 ods. 1
a) ZKR

Dlžník: Hauser Magyarország Kft., Baross utca
89, 2040 Budaörs, IČO: 11735122, FA č.
2201400188-8.823,01 EUR, právny dôvod
11 832,48
vzniku: dodanie návodov na použitie v SK a
1/1
€
CZ/preklady, , FA č.KSZ/14/002252- 3.009,47
EUR, právny dôvod vzniku: neuhradený
vystavený dobropis

§67 ods. 1
a) ZKR

147,22 €

K021733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BW a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovo Rakovo, 038 42 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 753 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2014/S1490
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa

Označenie zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, Žilina
Označenie zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9500501/5/3306734/2012/Lin zo
dňa 12.11.2012
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Výška zabezpečenej pohľadávky: 11 645,84€
Ďalšie zabezpečovacie práva prihlásených veriteľov: bez
P.č.

Typ
súpisovej
Druh súpisovej zložky majetku
zložky majetku

1.

Nehnuteľná vec

2.

Nehnuteľná vec

Spoluvlastnícky
podiel

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Rakovo, k.u.:
Rakovo, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v
Martine na LV č. 709 a to parcela registra C
1/1
Parcelné Výmera Druh Číslo
číslo v m2 Druh pozemku
232/40 1041 Zastavaná plocha a nádvorie
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obec Rakovo, k.u.:
Rakovo, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v
Martine na LV č. 709 a to:
STAVBY
1/1
Súpisné na parcele
číslo číslo Charakteristika Poznámka
232/19 Priemyselná budova sklad

Súpisová
hodnota
EUR

v Poznámka

5 000,00

Bez
poznámky

500,00

Bez
poznámky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Dolnom Kubíne dňa 5.11.2014
JUDr. Michal Brož, správca

K021734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Brucker
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K25/2013S1183
Spisová značka súdneho spisu:
32K25/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- zrážka zo mzdy v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac 12/2013 v sume 62,53 €
- zrážka zo mzdy v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac 1/2014 v sume 49,10 €
- zrážka zo mzdy v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac 2/2014 v sume 153,90 €
- zrážka zo mzdy v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac 3/2014 v sume 47,99 €
- zrážka zo mzdy v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac 4/2014 v sume 52,27 €
- zrážka zo mzdy v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac 5/2014 v sume 47,99 €
- zrážka zo mzdy v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac 6/2014 v sume 49,10 €
- zrážka zo mzdy v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac 7/2014 v sume 63,98 €
- zrážka zo mzdy v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac 8/2014 v sume 56,31 €

K021735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbi Slovakia s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 53, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 253 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2014 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z PIATEHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Dátum a čas konania :

31.10.2014 o 10:30 hod.

Miesto konania :

Cintorínska 22, 811 08 Bratislava

Prítomní:
Správca: JUDr. Miroslav Ňuňuk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. člen veriteľského výboru: Sberbank Slovensko, a.s.
2. člen veriteľského výboru: Roland Kász - ROLIN
3. člen veriteľského výboru O.K. SHOOTING Security, s.r.o.
4. člen veriteľského výboru Starbec s.r.o.
Program zasadnutia:
·
·
·
·
·

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Pripomienky k predloženému reštrukturalizačnému plánu
3. Hlasovanie o pripomienkach k návrhu reštrukturalizačného plánu
4. Schválenie reštrukturalizačného plánu
5. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Správca privítal prítomných veriteľov a oboznámil ich, že podľa § 128 ods. 2 ZKR je toto zasadnutie
uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná väčšina členov veriteľského výboru. Zároveň skonštatoval dodržanie lehoty
konania zasadnutia stanovenej ustanovením § 128 ods. 1 ZKR.
2. Pripomienky k predloženému plánu
Veriteľ Sberbank Slovensko, a.s. predniesol viaceré pripomienky k predloženému plánu s tým, že svoje pripomienky
zároveň predložil písomne dlžníkovi.
Veriteľ Klíma Doma s.r.o. nepredniesol žiadne ďalšie pripomienky k predloženému plánu.
Veriteľ Roland Kász – ROLIN nemal pripomienky k predloženému plánu.
Veriteľ Starbec s.r.o. nemal pripomienky k predloženému plánu.
3. Pripomienky k predloženému plánu
Dlžník a správca v krátkosti reagovali na prednesené pripomienky, ktoré akceptoval na zapracovanie, pričom tieto
nepredstavujú zmeny, pre ktoré by bolo nutné žiadať lehotu na ich zapracovanie do reštrukturalizačného plánu.
Vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského výboru na hlasovanie
o schválení prednesených pripomienok k návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 3.
Výsledok hlasovania:
Za návrh

:

4 hlasov

Proti návrhu

:

0 hlasov

Zdržali sa

:

0 hlasov

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje prednesené pripomienky k návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 3
v predloženom znení.
4. Schválenie reštrukturalizačného plánu
Vzhľadom na priebeh rokovania a na schválenie pripomienok k návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 3
predseda veriteľského výboru vyzval následne na hlasovanie o schválení reštrukturalizačného plánu – verzia 3
v znení schválených pripomienok k návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 3.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výsledok hlasovania:
Za návrh

:

4 hlasov

Proti návrhu

:

0 hlasov

Zdržali sa

:

0 hlasov

Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor schvaľuje návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 3 v zmysle prednesených
pripomienok a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali,
pričom žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.
5. Záver
Piate zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ Sberbank Slovensko, a.s. o 11.00, ktorý
prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice zákonným
spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR v Obchodnom vestníku.
Zároveň týmto veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ust. § 146 ZKR.

Sberbank Slovensko, a.s. v.z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
Predseda veriteľského výboru

K021736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbi Slovakia s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 53, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 253 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2014 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
V právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Urbi Slovakia s.r.o., IČO: 36 253 391, so sídlom: Hraničná 53,
821 05Bratislava týmto správca v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v účinnom znení zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň 02.12.2014 o 10:00 hod., ktorá sa bude
konať v budove sídla správcu, na ulici Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, pričom prezentácia účastníkov chôdze sa
uskutoční v čase od 09:30 hod. do začatia schvaľovacej schôdze.
Program schvaľovacej schôdze:
1. Rozprava
2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
3. Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca zároveň týmto oznamuje účastníkom plánu, že na zasadnutí veriteľského výboru konanom dňa 31.10.2014
veriteľský výbor schválil záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predložený dlžníkom a zároveň účastníkom
plánu oprávneným o jeho schválení odporučil hlasovať za jeho prijatie. Na tomto základe bol správca spolu s
doručenou zápisnicou požiadaný o zvolanie schvaľovacej schôdze.
Každý účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného
zástupcu. Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v
kancelárii správcu na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch od pondelka do piatku v
čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
JUDr. Miroslav Ňuňuk

K021737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADATO, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 538 507
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/6/2013 S1229
Spisová značka súdneho spisu:
32R/6/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu ADATO, s.r.o. oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods.3 ZoKR,
že po základnej prihlasovacej lehote boli doručené do kancelárie správcu nasledovné prihlášky pohľadávok
veriteľov:
1. Dňa 3.11.2014 prihláška pohľadávky veriteľa Ing. Michal Berka, bytom Zd.Nejedlého 32, Levice v celkovej
sume 3.722,53 EUR. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZoKR pod
č. 402.
2. Dňa 3.11.2014 prihlášky pohľadávok veriteľa WIZACO NDT, s.r.o. so sídlom Kpt. Jána Nálepku 78, Levice,
IČO: 36553883 v celkovej sume 29.916,61 EUR. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v
súlade s § 31 ods. 1 ZoKR pod č. 403 až 413.
V Nitre, dňa 5.11.2014

K021738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M.U.R. s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 392 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2014 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Ňuňuk, správca úpadcu M.U.R. s.r.o., so sídlom Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava, IČO: 47 392 193
týmto zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR)
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 26.11.2014 o 15:30 hod. v kancelárii správcu na Cintorínskej 22, 811 08
Bratislava, pričom prezentácia účastníkov schôdze sa uskutoční v čase od 15:20 hod.
Program schôdze:

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 schôdze veriteľov
2.Informácie o stave konkurzného konania
3.Voľba zástupcu veriteľov
4.Záver
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
každý veriteľprihlásenej pohľadávky. V rámci prezentácie je potrebné predložiť platný preukaz totožnosti, pri
veriteľoch právnických osobách rovnako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu výpisu z obchodného registra
nie staršieho ako 3 mesiace. V prípade zastupovania veriteľa je zároveň potrebné predložiť platné splnomocnenie.
JUDr. Miroslav Ňuňuk, správca

K021739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Bederová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1979
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/38/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
3K/38/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, správca úpadcu Adriána Bederová „v konkurze“,
nar. 14.08.1979, Vážska 7, 821 07 Bratislava podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO:
00 151 700 doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR a to:
·

pohľadávka v celkovej prihlásenej výške 122,00 EUR (zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod p.č. 13/1).

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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K021745
Spisová značka: 2K/22/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Petreková - No.2, s
miestom podnikania Silvánová 2797/10, 902 01 Pezinok, IČO: 34 676 767, správcom ktorého je JUDr. Magdaléna
Kollárova, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3, značka správcu: S 493, o návrhu správcu na
uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi JUDr. Magdaléna Kollárova, so sídlom kancelárie
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3, značka správcu: S 493 záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu Gabriela
Petreková - No.2, s miestom podnikania Silvánová 2797/10, 902 01 Pezinok, IČO: 34 676 767 zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty publikovaného v Obchodnom vestníku 15/2014 z 18.08.2014 tak, že vyhlási ponukové konanie v
súlade s podmienkami uvedenými v žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 19.08.2014, doručenej správcom
súdu dňa 20.08.2014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K021746
Spisová značka: 2K/22/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Petreková
- No.2, s miestom podnikania Silvánová 2797/10, 902 01 Pezinok, IČO: 34 676 767, správcom ktorého je JUDr.
Magdaléna Kollárova, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3, značka správcu: S 493, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov

rozhodol
Súd priznáva správcovi JUDr. Magdaléna Kollárova, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3,
značka správcu: S 493, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7
966,53 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.11.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K021747
Spisová značka: 6K/58/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Alexander Karnet, nar.
28.01.1953, bytom Belinského 8, 851 01 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Dušan Pohovej, so sídlom kancelárie
Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1133, rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na
konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2014.

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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Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K021748
Spisová značka: 6K/26/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
M.U.R. s.r.o., so sídlom
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava, IČO: 47 392 193, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515, uznesením č. k. 6K/26/2014-157 zo dňa
06.10.2014, rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Milan Chaban, nar. 15.05.21974, trvale bytom Mamateyova
16, 851 03 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Martin Horský, nar. 07.06.1991, trvale
bytom Landauova 2, 841 01 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K021749
Spisová značka: 6K/26/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
M.U.R. s.r.o., so sídlom
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava, IČO: 47 392 193, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1515, uznesením č. k. 6K/26/2014-156 zo dňa
06.10.2014, rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Martina Vrbová, nar. 20.01.1972, trvale bytom Hrobákova 9,
851 02 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: real estate invest s.r.o., so sídlom
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava, IČO: 46 572 864. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K021750
Spisová značka: 6K/29/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STAR, občianske združenie, so sídlom Páričkova 18,
821 08 Bratislava, IČO: 422 61 333, uznesením zo dňa 06.10.2014, č. k. 6K/29/2014-161 zastavil konkurzné konanie
voči dlžníkovi: STAR, občianske združenie, so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 422 61 333, pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K021751
Spisová značka: 6K/29/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STAR, občianske združenie, so sídlom Páričkova 18,
821 08 Bratislava, IČO: 422 61 333, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STAR, občianské
združenie, so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 422 61 333, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9,
811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1441, odmenu vo výške 796,66 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške
339,06 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 101/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Erik Gireth, Ožvoldíkova 10, 841 02 Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
výške 523,98Vydáva
Eur, vedeného
pod položkou denníka D 19, pol. reg. 101/2014 prostredníctvom učtárne tunajšieho
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vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 101/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Erik Gireth, Ožvoldíkova 10, 841 02 Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo
výške 523,98 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 101/2014 prostredníctvom učtárne tunajšieho
súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K021752
Spisová značka: 6K/31/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALNAWRAS, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Bulharská
72, 821 04 Bratislava, IČO: 31 371 272, v mene ktorej koná likvidátor: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, Ivánska 15, 821 04
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALNAWRAS, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Bulharská
72, 821 04 Bratislava, IČO: 31 371 272, uznesením zo dňa 30.09.2014, č. k. 6K/31/2014-123 zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: ALNAWRAS, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Bulharská 72, 821 04 Bratislava, IČO: 31 371 272,
pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Lenka Šimkaninová, vyšší súdny úradník
K021753
Spisová značka: 6K/31/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALNAWRAS, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Bulharská
72, 821 04 Bratislava, IČO: 31 371 272, v mene ktorej koná likvidátor: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, Ivánska 15, 821 04
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALNAWRAS, s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Bulharská 72, 821 04 Bratislava, IČO: 31 371 272, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom kancelárie Björnsonova 8, 811 05
Bratislava, zn. správcu: S 467, odmenu vo výške 663,88 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 161,28
Eur.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: Mária Hujová, Na Barine 17, Bratislava , povinnosť zaplatiť predbežnému
správcovi: JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom kancelárie Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 467,
odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v celkovej výške 825,16 Eur a to do troch dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K021754
Spisová značka: 6K/52/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľuboš Beder, nar. 01.03.1976, bytom Vážska 7, 821
07 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ľuboš Beder, nar. 01.03.1976, bytom
Vážska 7, 821 07 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie
Čapkova 2, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1535, preddavok vo výške 664,- Eur, vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 187/2014 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K021755
Spisová značka: 2K/43/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu BUSINES INTERNATIONAL CONSULTING, s.r.o., so sídlom
Vlčie Hrdlo 76, 821 07 Bratislava, IČO: 36 538 965, uznesením č.k. 2K/43/2012-299 zo dňa 07.10.2014, zrušil pre
nedostatok majetku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2014.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K021756
Spisová značka: 4K/36/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Telemont, a.s., so sídlom Trnavská cesta 102, P. O.
BOX 88, 820 09 Bratislava 29, IČO: 35 824 620, správcom ktorého je JUDr. PaedDr. Jozef Malich, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, o návrhu spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e vstup veriteľa: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa:Stredoslovenská energetika a.s.,so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, so
zistenými pohľadávkami v celkovej sume 1 123,79 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K021757
Spisová značka: 2K/59/2011
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu Muvox, s.r.o., Prievozská 18, 821 08 Bratislava, IČO: 35 835 788,
uznesením č.k. 2K/59/2011-188 zo dňa 07.10.2014, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2014.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K021758
Spisová značka: 4K/35/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: P+P pasta, s.r.o., so sídlom Drieňová
1/D, 821 01 Bratislava, IČO: 35 953 802, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: P+P pasta, s.r.o.,
so sídlom Drieňová 1/D, 821 01 Bratislava, IČO: 35 953 802
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: P+P pasta, s.r.o., so sídlom Drieňová 1/D, 821 01
Bratislava, IČO: 35 953 802.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Panenská 13, 811
03 Bratislava.
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
vestníkuSlovenskej
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9 druhá
ZKR).
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4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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
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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 3.11.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K021759
Spisová značka: 2K/51/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Herko, nar. 27.02.1983, bytom Budovateľská
1062/27, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Milan Herko, nar. 27.02.1983,
bytom Budovateľská 1062/27, 821 08 Bratislava
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Milan Herko, nar. 27.02.1983, bytom Budovateľská 1062/27, 821 08 Bratislava,
predbežného správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, značka správcu: S 1169.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K021760
Spisová značka: 4K/12/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Osacký, nar.
02.08.1968, bytom Saratovská 1, 841 02 Bratislava, správcom ktorého JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom kancelárie
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ladislav Osacký, nar. 02.08.1968, bytom Saratovská 1,
841 02 Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ladislav Osacký, nar. 02.08.1968, bytom Saratovská 1,
841 02 Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K021761
Spisová značka: 2K/13/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Filová, nar. 13.12.1966,
bytom Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom
kancelárie Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, značka správcu: S 1686, o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Alexandru Karlíkovú, so sídlom kancelárie Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, značka
správcu: S 1686, z funkcie správcu úpadcu Zuzana Filová, nar. 13.12.1966, bytom Na Križovatkách 37/F, 821 04
Bratislava.
Súd ukladá JUDr. Alexandre Karlíkovej, so sídlom kancelárie Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, značka správcu: S 1686
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K021762
Spisová značka: 4R/7/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GASTRO-PERLA, spol. s.r.o., so
sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 00 893 731, správcom ktorého je JUDr. Martin Jacko, so sídlom
kancelárie Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, o návrhu správcu na uloženie podať žalobu proti správcovi na
vylúčenie majetku zo súpisu
rozhodol
Súd ukladá spoločnosti Rauch Slovensko, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 35 775 416,
v lehote 30 dní od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku podať žalobu voči JUDr. Martinovi Jackovi, so
sídlom kancelárie Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, správcovi konkurznej podstaty úpadcu: GASTRO-PERLA,
spol. s.r.o., so sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 00 893 731, na vylúčenie súpisových zložiek majetku
zverejnených v Obchodnom vestníku zo 20.06.2014, pod č. OV 117/2014, a to konkrétne:
1/ por. č. v súpise: 39, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Chladnička Rauch, počet kusov: 1, súpisová
hodnota (za celkový počet kusov): 40,-EUR, približný rok výroby: 2008, stav opotrebovanosti: používané, poznámka z
dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo vlastníctve úpadcu a
hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu,
2/ por. č. v súpise:
152, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Chladnička Rauch, počet kusov: 1, súpisová
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stav
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dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo vlastníctve úpadcu a
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zverejnených v Obchodnom vestníku zo 20.06.2014, pod č. OV 117/2014, a to konkrétne:
1/ por. č. v súpise: 39, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Chladnička Rauch, počet kusov: 1, súpisová
hodnota
(zavestník
celkový 215/2014
počet kusov): 40,-EUR, približný
rokavýroby:
2008, stav opotrebovanosti:
používané,
z
Obchodný
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň
vydania:poznámka
10.11.2014
dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo vlastníctve úpadcu a
hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu,
2/ por. č. v súpise: 152, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Chladnička Rauch, počet kusov: 1, súpisová
hodnota (za celkový počet kusov): 75,-EUR, približný rok výroby: 2006, stav opotrebovanosti: používané, poznámka z
dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo vlastníctve úpadcu a
hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu.
Súd p o u č u j e spoločnosť Rauch Slovensko, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava, IČO: 35 775
416, že pokiaľ žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K021763
Spisová značka: 4R/7/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GASTRO-PERLA, spol. s.r.o., so
sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 00 893 731, správcom ktorého je JUDr. Martin Jacko, so sídlom
kancelárie Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, o návrhu správcu na uloženie podať žalobu proti správcovi na
vylúčenie majetku zo súpisu
rozhodol
Súd ukladá pani Zuzane Kordiakovej, Špačinská cesta 98, 917 01 Trnava, v lehote 30 dní od zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku podať žalobu voči JUDr. Martinovi Jackovi, so sídlom kancelárie Zámocké schody
2/A, 811 01 Bratislava, správcovi konkurznej podstaty úpadcu: GASTRO-PERLA, spol. s.r.o., so sídlom Doležalova
15, 821 04 Bratislava, IČO: 00 893 731, na vylúčenie súpisových zložiek majetku zverejnených v Obchodnom
vestníku zo 20.06.2014, pod č. OV 117/2014, a to konkrétne:
1/ por. č. v súpise: 283, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Sprchovacia hadica s hlavicou, počet kusov: 1,
súpisová hodnota (za celkový počet kusov): 3,-EUR, približný rok výroby: 2003, stav opotrebovanosti: používané,
poznámka z dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo
vlastníctve úpadcu a hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu,
2/ por. č. v súpise: 285, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Kadernícka stolička, počet kusov: 3, súpisová
hodnota (za celkový počet kusov): 30,-EUR, približný rok výroby: 2006, stav opotrebovanosti: používané, poznámka z
dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo vlastníctve úpadcu a
hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu,
3/ por. č. v súpise: 287, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Kadernícka regál, počet kusov: 1, súpisová
hodnota (za celkový počet kusov): 20,-EUR, približný rok výroby: 2006, stav opotrebovanosti: používané, poznámka z
dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo vlastníctve úpadcu a
hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu,
4/ por. č. v súpise: 296, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Kadernícke umývadlo s podstavcom, počet
kusov: 1, súpisová hodnota (za celkový počet kusov): 15,-EUR, približný rok výroby: 2006, stav opotrebovanosti:
používané, poznámka z dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je
vo vlastníctve úpadcu a hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu,
5/ por. č. v súpise: 297, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Kadernícke umývadlo, počet kusov: 3,
súpisová hodnota (za celkový počet kusov): 30,-EUR, približný rok výroby: 2006, stav opotrebovanosti: používané,
poznámka z dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo
vlastníctve úpadcu a hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu.
Súd p o u č u j e pani Zuzanu Kordiakovú, Špačinská cesta 98, 917 01 Trnava, že pokiaľ žaloba nie je podaná včas,
predpokladá sa, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K021764
Spisová značka: 4R/7/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GASTRO-PERLA, spol. s.r.o., so
sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 00 893 731, správcom ktorého je JUDr. Martin Jacko, so sídlom
kancelárie Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, o návrhu správcu na uloženie podať žalobu proti správcovi na
vylúčenie majetku zo súpisu
rozhodol
Súd ukladá spoločnosti Red Bull Slovensko, s.r.o., so sídlom Podkolibská 24/a, 831 01 Bratislava, IČO: 35 782 943,
v lehote 30 dní od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku podať žalobu voči JUDr. Martinovi Jackovi, so
sídlom kancelárie Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, správcovi konkurznej podstaty úpadcu: GASTRO-PERLA,
spol. s.r.o., so sídlom Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 00 893 731, na vylúčenie súpisových zložiek majetku
zverejnených v Obchodnom vestníku zo 20.06.2014, pod č. OV 117/2014, a to konkrétne:
1/ por. č. v súpise: 36, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Mini chladiaci box Red Bull, počet kusov: 1,
súpisová hodnota (za celkový počet kusov): 20,-EUR, približný rok výroby: 2009, stav opotrebovanosti: používané,
poznámka z dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo
vlastníctve úpadcu a hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu,
2/ por. č. v súpise: 76, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Box na ľad Red Bull, počet kusov: 1, súpisová
hodnota (za celkový počet kusov): 5,-EUR, približný rok výroby: 2008, stav opotrebovanosti: používané, poznámka z
dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo vlastníctve úpadcu a
hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu,
3/ por. č. v súpise: 263, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Box na ľad Red Bull, počet kusov: 2, súpisová
hodnota (za celkový počet kusov): 10,-EUR, približný rok výroby: 2008, stav opotrebovanosti: používané, poznámka z
dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je vo vlastníctve úpadcu a
hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu,
4/ por. č. v súpise: 319, popis hnuteľnej veci/ súboru hnuteľných vecí: Reklamný predmet Red Bull (gumený), počet
kusov: 2, súpisová hodnota (za celkový počet kusov): 2,-EUR, približný rok výroby: 2006, stav opotrebovanosti:
používané, poznámka z dôvodu sporného zápisu majetku do súpisu: konateľ úpadcu uviedol, že hnuteľná vec nie je
vo vlastníctve úpadcu a hnuteľná vec nie je evidovaná ani v účtovníctve úpadcu.
Súd p o u č u j e spoločnosť Red Bull Slovensko, s.r.o., so sídlom Podkolibská 24/a, 831 01 Bratislava, IČO: 35 782
943, že pokiaľ žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K021765
Spisová značka: 2K/48/2014
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 2K/48/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Astrová 2/A, IČO:

UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Obchodný vestník 215/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.11.2014

Spisová značka: 2K/48/2014
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom 821 01 Bratislava, Astrová 2/A, IČO:
45 869 464
proti
dlžníkovi: Stanislav Merica, nar. 03.03.1978, bytom E. M. Šoltésovej 81/18, 963 01 Krupina
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 13. novembra 2014 o 8.30 hod.
súde Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie

na Okresnom

je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník sa v zákonom určenej lehote na osvedčenie svojej platobnej schopnosti
nevyjadril, t.j. platobnú schopnosť neosvedčil. (§ 19 ods. 1 písm. a) bod 3. a písm. c) ZKR)

Banská Bystrica 04. 11. 2014
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
rozhodol
Poučenie:

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021766
Spisová značka: 2K/59/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Ján Uhliar, nar. 20. 02. 1953, bytom 974 01
Banská Bystrica, Timravy č. 1, zast. JUDr. Miroslavom Ivanovičom, advokátom, so sídlom Grösslingova 45, 811 09
Bratislava o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Ing. Ján Uhliar, nar. 20. 02. 1953, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Timravy č. 1
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021767
Spisová značka: 2K/57/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - Michal Hlôška, nar.
09. 05. 1985, bytom 974
01 Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Michal Hlôška, nar. 09. 05. 1985, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Mesto Banská Bystrica.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Mgr. Katarínu Milanskú,
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 146/13.

so

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
referenčný výmenný
kurz
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12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť

10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 215/2014
29 ods. 8 ZKR).
Obchodný vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.11.2014
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021768
Spisová značka: 2K/39/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Radoslav Brenkus, nar. 30.
07. 1983, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, Ladomerská Vieska 70, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Zdenka Tökölyová - Majerová, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 23, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Zdenke Tökölyovej - Majerovej, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého
23 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021769
Spisová značka: 2K/91/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Paulus, nar. 19. 05.
1964, bytom 962 31 Sielnica, Sielnica 340, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Daniela Komorová, so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, uznesením č. k. 2K 91/2013 - 78 zo dňa 06. 10. 2014
zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 10. 2014.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021770
Spisová značka: 30K/12/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ingrid Bobáková, nar. 21.04.1967, bytom Belehradská č.
11, 040 13 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 215/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.11.2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ingrid Bobáková, nar. 21.04.1967, bytom Belehradská č.
11, 040 13 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, Košice,
značka správcu: S762, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 16.10.2012 pod položkou denníka D18 - 3/2012 správcovi podstaty, JUDr.
Oľga Kmeťová CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, Košice, značka správcu: S762 na účet vedený vo ČSOB a.s.
číslo 113288303/7500 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.11.2014
Mgr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K021771
Spisová značka: 30K/35/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Eva Zatrochová, nar. 23.08.1968, bytom Dúhová č. 5,
048 01 Rožňava o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Eva Zatrochová, nar. 23.08.1968, bytom Dúhová č. 5, 048 01
Rožňava.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: : JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie Němcovej 30, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1524.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 3.11.2014
JUDr. Pavel Varga, sudca
K021772
Spisová značka: 32K/25/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Urbán, nar. 02.11.1981, bytom Zakarpatská 13,
048 01 Rožňava o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Roman Urbán, nar. 02.11.1981, bytom Zakarpatská 13, 048 01 Rožňava.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu: S752
III. Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia v trvaní 3
rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne
úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorázové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu vo výške 330,-€, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu
vo výške 165,-€ v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne
úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb;
IV. Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu vo výške 2.124,-€
na uspokojenie svojich záväzkov. Ak táto suma presiahne 50% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť
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IV. Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu vo výške 2.124,-€
na uspokojenie svojich záväzkov. Ak táto suma presiahne 50% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť
sumu najviac vo výške 50% jeho čistého príjmu počas skúšobného roka. Ak táto suma bude predstavovať menej ako
50% čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 50% čistého príjmu počas
skúšobného roka. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
svojich záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po
ukončení prvého roka skúšobného obdobia.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu
všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas prvého
roka skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a
to aj bez osobitnej žiadosti súdu a vždy v polovici prvého skúšobného roka a 10 dní pred koncom prvého skúšobného
roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2014
JUDr. Pavel Varga, sudca
K021773
Spisová značka: 30K/36/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: KAPLAST s.r.o. v likvidácii, so sídlom Učňovská 6, 040 15
Košice - Šaca, IČO: 36 479 543, zast. JUDr. Viera Pohlová, likvidár, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižková 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1579.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 4.11.2014
JUDr. Pavel Varga,
K021774
Spisová značka: 2K/17/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Jašš, nar. 04.12.1965,
bytom Grešova 2862/2, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabián, so sídlom kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi: Milan Jašš, nar. 04.12.1965, bytom Grešova
2862/2, 080 01 Prešov, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 71 a 82 vo výške 803,04
eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 3.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021775
Spisová značka: 2K/60/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Thomas Ray Wintersteiger, nar. 21.11.1966,
bytom Murárska 13, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Thomas Ray Wintersteiger, nar. 21.11.1966, bytom Murárska 13, 080 01
Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 3.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K021776
Spisová značka: 2K/59/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Logistic Service Group, SE, so sídlom
Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 29 279 836, zast. Nosko & Partners s. r. o., so sídlom
Podjavorinskej 2, Bratislava 811 03, IČO: 36 860 107, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KERAD
SK s. r. o., so sídlom 086 06 Malcov 185, IČO: 46 973 036, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi KERAD SK s. r. o., so sídlom 086 06 Malcov 185, IČO: 46
973 036.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Prešov dňa 31.10.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021777
Spisová značka: 2K/57/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PaedDr. Vlastimír Drozd, nar. 27.05.1977,
bytom Duchnovičova 532/12, 068 01 Medzilaborce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PaedDr. Vlastimír Drozd, nar. 27.05.1977, bytom Duchnovičova
532/12, 068 01 Medzilaborce,
ustanovuje správcu: Ing. Iveta Lešková, so sídlom kancelárie Lipová 3743/22, 085 01 Bardejov -Bardejovská Nová
Ves,
otvára malý konkurz,
ukladá 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,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/57/2014.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
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vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/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 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. 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 (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. 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 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 3.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021778
Spisová značka: 2K/36/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KPD BUILD spol. s r.o.,
so sídlom Budovateľská 2710, 069 01 Snina, IČO: 35 911 859, správcom ktorého je Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, IČO: 44 088 833, o návrhu
spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup
do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so sídlom Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu KPD BUILD spol. s r.o., so sídlom
Budovateľská 2710, 069 01 Snina, IČO: 35 911 859, namiesto pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika
Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, prihlásených
na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 60 až 61 v celom rozsahu vo výške 1.977,30
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
eura.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu KPD BUILD spol. s r.o., so sídlom
Budovateľská 2710, 069 01 Snina, IČO: 35 911 859, namiesto pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika
Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 60 až 61 v celom rozsahu vo výške 1.977,30
eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021779
Spisová značka: 2K/7/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alkorion, s.r.o., so
sídlom Centrálna 423/23, 089 01 Svidník, IČO: 36 490 059, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom
kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 00 Vranov nad Topľou, o návrhu spoločnosti Východoslovenská
energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so sídlom Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: Alkorion, s.r.o., so sídlom Centrálna 423/23,
089 01 Svidník, IČO: 36 490 059, namiesto pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených
na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 56 až 63 v celom rozsahu vo výške 4.669,79 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021780
Spisová značka: 2K/72/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu DOBROCHOD TRADE
s.r.o., so sídlom Dukelská 56/52, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 489 336, správcom ktorého je JUDr. Ľuboš Bajužík, so
sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., so
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so sídlom Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
DOBROCHOD TRADE s.r.o., so sídlom
Dukelská 56/52, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 489 336, namiesto pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika
Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 10 až 12 v celom rozsahu vo výške 401,84
eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
súdneho poriadku).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 4.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021781
Spisová značka: 23R/6/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dorsino s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 46 430
245, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 78133/B, o povolenie
reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol

Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Dorsino s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 46
430 245.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny
úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak
odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania
zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2014
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K021782
Spisová značka: 23K/23/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lenka Nekanovičová, nar. 01.09.1976, Františkánska
7403/3, 917 01 Trnava, zastúpený: Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát, Piešťanská 3, 917 01 Trnava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku Lenka Nekanovičová, nar. 01.09.1976, Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava,
zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 155
2013 vo výške 436,57 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku Lenka Nekanovičová, nar. 01.09.1976,
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného Vydáva
pod pol.
reg. D19
155 2013Slovenskej
vo výškerepubliky
436,57 podľa
eur, azákona
to doč.3200/2011
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I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku Lenka Nekanovičová, nar. 01.09.1976, Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava,
zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 155
2013
vo výške
436,57
eur, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
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Deň vydania: 10.11.2014
II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku Lenka Nekanovičová, nar. 01.09.1976,
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 155 2013 vo výške 436,57 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny
úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak
odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania
zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.11.2014
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K021783
Spisová značka: 23K/32/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MIPO, s r.o. v likvidácii, Mateja Bela 2/4661, 921 01
Piešťany, IČO: 34 101 942, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 273/T, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: MIPO, s r.o. v likvidácii, Mateja Bela 2/4661, 921 01
Piešťany, IČO: 34 101 942.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny
úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak
odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo
justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania
zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ
domáha.
Obchodný vestník 215/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.11.2014

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 31.10.2014
JUDr. Linda Žalmanová, vyššia súdna úradníčka
K021784
Spisová značka: 4K/28/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Križeková, nar. 3.4.1981, bytom Kukučínova č. 34/20,
022 01 Čadca, zastúpeného: JUDr. Denisa Precáková, advokátka, so sídlom Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Petre Križekovej, nar. 3.4.1981, bytom Kukučínova č. 34/20, 022 01
Čadca.
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.

Okresný súd Žilina dňa 31.10.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K021785
Spisová značka: 4K/7/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: ART 3D, s.r.o., so sídlom 1. Mája
697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35 931 272, začatého na návrh navrhovateľa - veriteľa: boneheadz SD, s.r.o.,
so sídlom Račianska 124, 831 54 Bratislava, IČO: 35 811 498, zastúpeného: Mgr. Pavlom Riškom, usadeným
euroadvokátom so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, takto
rozhodol
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR vracia navrhovateľovi:
boneheadz SD, s.r.o., so sídlom Račianska 124, 831 54 Bratislava, IČO: 35 811 498, po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vrátila navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 21.3.2014, evidovaný pod
účtovným dokladom číslo 62/3-14, pod položkou registra 24/2014, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované.
Ďalej jespravodlivosti
potrebné uviesť,
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doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 4.11.2014
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K021786
Spisová značka: 4K/25/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PB Power Trade, a.s., so sídlom Za
plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina, IČO: 44 063 555, správcom ktorého je: BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A.
Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 434 774, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 26.9.2014,
vedený pod položkou registra 167/2014, pod číslom účtovného dokladu 79/9-14, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K021787
Spisová značka: 4K/22/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: FAVEX, s.r.o., so sídlom Slezská č. p. 128, 130 00 Praha 3,
Česká republika, IČ: 499 72 367, právne zastúpeného: JUDr. Daniela Lopezová, advokátka, so sídlom Ďatelinová 2,
821 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: My ProNew, s.r.o, so sídlom Horný Val 8/17,
010 01 Žilina, IČO: 44 461 003, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi predbežného správcu: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 326/19, 010
01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu o
zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej
majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 31.10.2014
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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Okresný súd Žilina dňa 31.10.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K021788
Spisová značka: 3K/19/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Milo, nar. 15.8.1978, bytom
Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina, správcom ktorého je: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16,
010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 3.7.2014, vedený
pod položkou registra 97/2014, pod číslom účtovného dokladu 10/07-14, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 3.11.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K021740
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 9K/201/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŠM EFEKT, spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rázusova 8, 920 01 Hlohovec, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 420 834
Súd zverejňuje iné:

č.k. 9K/201/2001-454
IČS: 1001897751

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave, v konkurznej veci úpadcu: ŠM EFEKT, spol. s r.o., Rázusova 8, 920 01
Hlohovec, IČO: 31 420 834, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Ján Benčura, advokát,
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, o predloženej konečnej správe a vyúčtovaní výdavkov a odmeny správcu a
námietkach veriteľa: D&I CONSULTING LIMITED, sídlom 10 Dustan Close, London N2 0UX, Veľká Británia,
zastúpeného: VRBA & PARTNERS, s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava, IČO: 35 918 225, takto

rozhodol:

Súd Konečnú správu správcu konkurznej podstaty o speňažovaní majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a
výdavkov správcu konkurznej podstaty zo dňa 31.03.2014, doručenú súdu dňa 31.03.2014, schvaľuje.

Námietky veriteľa D&I CONSULTING LIMITED súd zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho publikovania
v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

V Bratislave, dňa 22.10.2014

JUDr. Boris Tóth
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K021741
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 38K/160/1996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAMA spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Farského 6, 851 01 Bratislava, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 320 767
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

č.k. 38K/160/1996-290
IČS: 1096898607

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave, v konkurznej veci úpadcu: GAMA spol. s r.o., Farského 6, 851 01 Bratislava,
IČO: 31 320 767, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: JUDr. Peter Vačok, advokát, Vazovova 9/A,
811 07 Bratislava, o konečnej správe o speňažovaní majetku z podstaty a vyúčtovaní výdavkov a odmeny správcu,
takto

rozhodol:

Súd konečnú správu o speňažovaní majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcu
konkurznej podstaty zo dňa 10.07.2014, predloženú súdu dňa 10.07.2014, schvaľuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 30od jeho publikovania v Obchodnom
vestníku na Krajskom súde v Bratisalve.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p. v nadväznosti
na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolávajúci domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na § 66 ods. 1
ZKV).

V Bratislave, dňa 22.10.2014

JUDr. Boris Tóth
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K021742
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 27-24K 147/95-Sn
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo Zbyňov "v konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zbyňov, Zbyňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 210 773
Súd zverejňuje uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov:

27-24K/147/95-Sn-914

UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici v konkurznej veci úpadcu Roľnícke družstvo Zbyňov „ v konkurze“, so sídlom
031 19 Zbyňov, IČO : 00 210 773 takto
rozhodol:
Z v o l á v a schôdzu konkurzných veriteľov na deň 4. decembra 2014 o 9.30 hod. v budove Krajského
súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého ul.č. 7, na č. dv. 113.

Program :
1. Správa o stave konania.
2. Schválenie ďalšieho postupu v konkurze Úpadcu spočívajúceho v speňažení ( odplatnom
postúpení) pohľadávky Úpadcu voči Predchádzajúcemu správcovi.
3. Schválenie plánu speňaženia predmetnej pohľadávky Úpadcu voči Predchádzajúcemu správcovi.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra.
Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa a doklad totožnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 6. novembra 2014
JUDr. Miriam Sninská
samosudkyňa

Za správnosť vyhotovenia : Vanda Debnáriková

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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K021743
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 38K 148/1995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

BRATISLAVSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY,
štátny podnik, podnik v likvidácii
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rybničná 40, 835 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 008 320
Súd zverejňuje iné:

č. k. 38K 148/1995 - 842
IČS: 1095898139

UZNESENIE

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: BRATISLAVSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY,
štátny podnik, podnik v likvidácii, Bratislava, IČO: 00 008 320 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty
JUDr. Jozefom Majoránom, advokátom, Ul. Ľ. Štúra 3, 934 01 Levice, o návrhu správcu na zloženie finančnej
hotovosti do úschovy súdu, takto

rozhodol:

Súd p r í j m a do súdnej úschovy na číslo účtu: SK31 8180 0000 0070 0014 2457, VS: 1090288614,
peňažné prostriedky v celkovej sume spolu 7.085,69 Eur od zložiteľa – správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa
Majorána v prospech príjemcov – veriteľov:

1. C-realizační fond, a.s., IČO: 64 949 214, Na Pankráci 58, Praha, ČR
2. Ferona a.s., IČO: 45 272 476, Polygrafická 3/262, 108 33 Praha 10, ČR
3. Marko Aulitis, Dr. Bokesa 6, Pezinok
4. SLOVNAFT, a.s., IČO: 31 322 832, Vlčie hrdlo 1, Bratislava,
5. Závody přesného strojírenství Zlín a.s., IČO: 00 009 393, Tř. T. Bati, 762 08 Zlín, ČR
6. Prius a.s., IČO: 31 563 171, Kamenná 19, 010 79, Žilina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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7. KABLO Velké Meziříčí š.p., IČO: 659 185, U tržište 1, 594 22 Velké Meziříčí, ČR
8. TESLA Lanškroun, a.s., IČO: 00 009 768, Dvořákova 328, 563 24 Lanškroun, ČR
9. ZPA CZ s.r.o., IČO: 60 110 899, Komenského 821, 541 35 Trutnov, ČR
10. Ing. Anna Dutková, Golianova 4, Trnava a Mária Bohunická, Gagarinova 4, 917 00 Trnava
11. PRAMET a.s., IČO: 45 193 762, Uničovská 2, 787 53 Šumperk, ČR
12. SLOVPAP a.s., IČO: 31 333 361, Komárňanská 24, 827 17 Bratislava
13. Chemapol a.s., IČO: 61 858 064 Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, ČR
14. Domácí potřeby Morava a.s., IČO: 45 192 791, Sládkovského 40, 772 08 Olomouc, ČR
15. Remkomplex a.s., IČO: 31 322 433, Stará Vajnorská cesta, 832 18 Bratislava
16. Technický skúšobný ústav, IČO: 00 057 380, Krajinská cesta 2929, 921 24 Piešťany
17. Vydavateľstvo ALFA š.p. v likv., Hurbanovo nám. 3, 815 89 Bratislava
18. ZVL a.s., IČO: 591 807, Rudnaya 21, 010 01 Žilina
19. Slévarna Liberec, IČO: 46 708 022, Domky 35, 460 10 Liberec 10, ČR
20. MEZ Brno š.p. , IČO: 00 008 362, Jílkova 124, 615 00 Brno, ČR
21. SAFINA a.s., IČO: 45 147 868, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice u Prahy, ČR
22. Ústav technológie a racionalizácie, š.p. v likvidácii, IČO: 00 152 285, ul. Nevädzova 5,
826 13 Bratislava
23. BALAKOM a.s., IČO: 60 792 213, Podvhovská 12, 747 70 Opava - Komárov, ČR
24. VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY a.s., IČO: 47 115 319, Ohradní 26, Praha 4, ČR
25. Stredná odborná škola drevárska, IČO: 17 309 221, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
26. Finecon, s.r.o., IČO: 60 726 181, Tr. Nár. mučedníkú 983, Veselí nad Moravou, ČR
27. Mäs-Ko, a.s., IČO: 31 361 374, Košická 49, 820 06 Bratislava
28. ZPA PREŠOV, a.s., IČO: 31 683 312, Budovateľská 38, 080 54 Prešov
29. Poľnohospodárske podielnické družstvo, 982 61 Gemer
30. ATLAS Co. LTD, spol. s.r.o., IČO: 48 401 781, Nádražní 430, Jablunkov, ČR
31. PRAGOTRON Praha, š. p., IČO: 00 176 028, Poděbradská 22, Praha 9, ČR
32. SMÚ-Technocentrum, a.s., IČO: 30 807 409, Karloveská 63, 840 00 Bratislava
33. ZVL ODBYT, a.s., IČO: 31 562 973, Štrková 19, 010 09 Žilina
34. TECHNOMA, a.s., IČO: 31 651 917, Strojnícka 5, 080 96 Prešov
35. ELEKTROODBYT Praha š.p., IČO: 00 008 583, Na Florenci 31, Praha 1, Odštepný závod

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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Hollého 20, 011 67 Žilina
36. MOTOTECHNA š.p. v likvidácii Praha, organizačná zložka, IČO: 00 213 284, Magnetová 10,
831 04 Bratislava
37. Železnice SR, Správa žel. kolaj. voz., š.p., IČO: 34 113 258, Žabotova 12, 811 04 Bratislava
38. Mgr. Jiří Lhoták, SKP úpadcu Kovomat a.s., IČO: 46 505 041, Bieblova 38, 500 78 Hradec
Králové, ČR
39. MOTOR JIKOV, a.s., IČO: 00 211 214, Kněžskodvorská 26, 371 18 České Budějovice, ČR
40. ELEKTROISOLA, a.s., IČO: 00 659 487, Vožická 2104, 390 51 Tábor, ČR
41. JUDr. Miroslav Medveď, SKP úpadcu ESPE a.s., IČO: 31 563 210, Strojárenská 19, 976 43
Valaská – Piesok.

Toto rozhodnutie je vykonateľné nadobudnutím jeho právoplatnosti.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie na Krajský súd v Bratislave
v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3
O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV) v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§ 204 ods. 1 a § 205 ods. 1 a 2 O.s.p. v nadväznosti na
ust. § 66e ods. 1 ZKV)

V Bratislave, dňa 05.11.2014

JUDr. Lýdia Noskovičová
sudca

K021744
Krajský súd Košice
Sp. zn.: 2K/5/2005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

PRAKTIS s.r.o.
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Deň vydania: 10.11.2014

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRAKTIS s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Prakovce 13/609, Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 663 591
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

2K/5/2005- 605

UZNESENIE

Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu : PRAKTIS, s.r.o., so sídlom 13/609, Prakovce, IČO :
31 663 591, rozvrhom takto

rozhodol :

Z celkovej sumy 1.008.443,76 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie
správcu, sa uspokojujú:

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV :
a/ odmena a výdavky správcu JUDr. Anity Krčovej
- odmena

112.314,94 eur

- výdavky(cestovné)

18.474,19 eur

b/ v priebehu konkurzného konania boli uspokojené pohľadávky proti podstate :
- poštovné:

882,61 eur

- DPH:

1.840,90 eur
- bankové poplatky:

441,40 eur

- účtovníctvo:

28.280,00 eur

- notárske poplatky:

107,12 eur

- znalecké posudky:

24.925,15 eur

- inzeráty:

2 881,23 eur

- právne služby:

3 000,00 eur

- odvody na sociálne poistenie:

717,00 eur

- odvody na zdravotné poistenie:

290,12 eur

- daň zo závislej činnosti:

218,65 eur

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

Deň vydania: 10.11.2014

22 264,14 eur

- archivácia:

286 592,98 eur

c/ súdny poplatok za konkurzné konanie

1.991,50 eur

2. Pohľadávky veriteľov proti podstate podľa § 33 ods. 1 písm. b) ZKV – nebudú uspokojení :
1.

JUDr. Hovan – trovy konania

2.

JUDr. Hovan– trovy konania

3.

JUDr. Kuzma– trovy konania

4.

JUDr. Szabó– trovy konania

5.

JUDr. Hovan– trovy konania

6.

Slovenská konsolidačná, a.s. – trovy konania

3. Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV :
– uspokojuje sa : ver. č. 25 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (pôvodne
Gelnica)
175.942,16 eur

Daňový úrad

- nebude uspokojený : ver. č. 64 – Sociálna poisťovňa

4. Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV – uspokojujú sa :
1

ASKONY export-import, spol. s r.o.; Krompachy;

2

TNS s.r.o. Dubnica nad Váhom

3

Krajský súd v Bratislave

4

Enviromentálny fond, Bratislava

5

PP Agency s.r.o. Praha 5;

6

Peter Vitoslavský R.V.Z.; Žilina;

7

Peter Križan- COMMERCE PK; Fintice;

8

Slovak Telecom a.s.; Bratislava;

9

Poprako, spol. s r.o.; Prakovce 13;

10

Compel a.s. Martin;

11

Stanislav Šuca Prakovce 13;

12

Ekoinvent s.r.o. Moldava nad Bodvou;

393,44 eur
88,70 eur
15,89 eur
1 045,51 eur
395,63 eur
3 429,51 eur
376,54 eur
362,19 eur
888,68 eur
503,25 eur
206,49 eur
252,18 eur
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Deň vydania: 10.11.2014

13

Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves;

344,76 eur

14

Juraj Štec AUTODOPRAVA; Kolinovce č. 2;

15

VSS a.s., Košice

18

Messer Tatragas s.r.o., Bratislava

19

Slovenský rozhlas, Bratislava

22

IMC Slovakia s.r.o. Považská Bystrica;

24

Krajský úrad ŽP Košice

25

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv.Daňový úrad Gelnica)

26

Ing. Cechlár Jozef, Gelnica

27

Spoločná ZP Bratislava

29

Hvizdoš Jozef, Gelnica

30

Sohler Pavel, Prakovce 205;

31

Pavúk Jozef, Gelnica

32

Ďurčík Juraj, Helcmanovce 392

33

Strišovský Ján, Gelnica

7,24 eur

34

Sokol Ján, Gelnica

9,46 eur

35

Podolinský Milan, Prakovce 303

2,74 eur

36

Pinčák Michal, Gelnica

16,26 eur

37

Sohler Oliver, Prakovce 305

14,61 eur

38

Šmijovský Milan, Prakovce 293

39

Leško František, Prakovce 291

10,08 eur

40

Slovinský Jozef, Prakovce 305

10,42 eur

41

Brutovský Jozef, Prakovce 297

8,05 eur

42

Schleicher Ján, Prakovce 294

9,85 eur

43

Lipták Branislav, Gelnica

9,04 eur

44

Regec Ján, Prakovce 294

45

Nalevanková Nataša, Gelnica

4,12 eur

46

Kačír Rastislav, Prakovce 293

7,95 eur

47

Virostek Rudolf, Helcmanovce 500

48

Bencko Jaroslav, Smolnícka Huta 202;

288,14 eur
912,63 eur
1 596,99 eur
127,24 eur
728,71 eur
20,91 eur
64 682,33 eur
511,17 eur
7 855,91 eur
11,90 eur
9,88 eur
10,74 eur
9,11 eur

10,69 eur

9,61 eur

8,72 eur
8,15 eur
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Deň vydania: 10.11.2014

49

Bencková Anna, Prakovce 291;

7,98 eur

50

Bodnár Peter, Helcmanovce 194;

13,15 eur

51

Kasanický Zoltán, Prakovce 200;

7,14 eur

52

Imrich Ján, Mníšek nad Hnilcom 62;

9,03 eur

53

IURA Edition s.r.o., Bratislava;

231,67 eur

55

Fecupral s.r.o., Veľký Šariš;

68,93 eur

57

Krajský súd v Bratislave

6,22 eur

58

Všeobecná zdravotná poisťovňa

6 318,21 eur

59

KLF - ZVL MTK s.r.o., Martin

318,10 eur

60

Vzájomná ZP Dôvera, Bratislava

61

GIMET s.r.o., Košice

63

CHEDOS s.r.o.,Svit

64

Sociálna poisťovňa, Bratislava

64

Sociálna poisťovňa

65

US Steel s.r.o. Košice

66

ZŤS Sabinov a.s., Sabinov

67

Klekner Peter - Prakožeriavy; Prakovce 13;

68

Jánošík Dušan - Autodoprava; Prakovce 274;

69

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

463,57 eur

70

Ferona Slovakia a.s., Žilina

366,14 eur

72

Pramet Slovakia s.r.o., Žilina

31,84 eur

73

Metalprodukt s.r.o.,

690,10 eur

74

Ing. Peter Hadvabný,

44 407,01 eur
1 553,55 eur
354,58 eur
120 218,94 eur
65 876,33 eur
4,70 eur
64,35 eur
710,80 eur
291,67 eur

50,26 eur

5. Pohľadávky veriteľov II. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV –
- neboli uplatnené

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §
42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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Deň vydania: 10.11.2014

V Košiciach dňa 3. novembra 2014

JUDr. Roman Rizman
predseda senátu
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