Obchodný vestník 228/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.11.2014

K023098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gron
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorie 159, 969 82 Podhorie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 543 856
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Katarína Milanská
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 39/2012 S 1432
Spisová značka súdneho spisu:
2K39/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:

Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci /súbor vecí
Televízny prijímač
2
výr. zn. JVC,
rok výroby 2002
Deň zápisu: 17.10.2012
Deň zaradenia: 17.10.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
HIFI stereo súprava
3
výr. zn. ORAVA
rok výroby 2001
Deň zápisu: 17.10.2012
Deň zaradenia: 17.10.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

Používaný

Používaná

1/1

1/1

50

50

K023099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Ján Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5171/14, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 125 363
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2013
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu MUDr. Ján Pálinkáš, s miestom podnikania T. Vansovej 5171/14, 940 01
Nové Zámky, IČO: 41 125 363, č.k.: 31K/35/2013, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu.

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: 28.11.2014

V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
v Nitre dňa 25.11.2014

JUDr. Ladislav Barát
správca

K023100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORION-plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 20, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 685 871
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2014 S1209
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nasledujúci
majetok podliehajúci konkurzu:
Hnuteľné veci/súbor hnuteľných vecí
Číslo
Názov
súp.
položky
Lyžička na zákusok
1.
malá

Druh
súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
vecí

2.

Vidlička

3.

Nôž

4.

Lyžica

5.

Lyžička malá

6.

Klát

hnuteľná vec

7.

Nerezový pult

hnuteľná vec

8.

Váha

hnuteľná vec

9.

Nerezové umývadlo

hnuteľná vec

10.

Chladnička

súbor hnuteľných
vecí

Počet v
Súpisová Mena Stav
ks
hodnota
opotrebovanosti
bežné
152
15,20
EUR
opotrebenie
bežné
222
22,20
EUR
opotrebenie
bežné
193
19,30
EUR
opotrebenie
bežné
80
8,00
EUR
opotrebenie
bežné
48
4,80
EUR
opotrebenie
bežné
1
10,00
EUR
opotrebenie
bežné
1
20,00
EUR
opotrebenie
bežné
1
40,00
EUR
opotrebenie
bežné
1
15,00
EUR
opotrebenie
bežné
2
250,00 EUR
opotrebenie

Rok
Dôvod zapísania
Deň zápisu
výroby/
majetku
zaradenia majetku
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve úpadcu
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve úpadcu
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve úpadcu
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve úpadcu
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve úpadcu
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve úpadcu
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve úpadcu
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve úpadcu
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve úpadcu
majetok vo
nezistený 21.11.2014
vlastníctve 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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súbor hnuteľných
39
vecí
súbor hnuteľných
67
vecí

11.

Stôl

12.

Stolička

13.

Barová stolička

hnuteľná vec

14.

Skrinka

hnuteľná vec

15.

Ohrevné pulty

16.

Stojan na pulty

17.

Zásobník na pečivo

hnuteľná vec

18.

Ohrievací pult na
taniere

hnuteľná vec

19.

Nerezový pult

20.
21.
22.

Nerezová nádoba –
Režon
Nerezový kryt na –
Režon
Chladiaci automat na
nápoje

Konkurzy a reštrukturalizácie

390,00

EUR

402,00

EUR

1

15,00

EUR

1

20,00

EUR

800,00

EUR

200,00

EUR

1

50,00

EUR

1

150,00

EUR

300,00

EUR

132,00

EUR

132,00

EUR

1

200,00

EUR

súbor hnuteľných
4
vecí
súbor hnuteľných
4
vecí

súbor hnuteľných
5
vecí
súbor hnuteľných
11
vecí
súbor hnuteľných
22
vecí
hnuteľná vec

23.

Nerezový pult prenosný

súbor hnuteľných
3
vecí

300,00

EUR

24.

Nerezová fritovací
hrniec

hnuteľná vec

1

100,00

EUR

25.

Nerezová miska

hnuteľná vec

1

12,00

EUR

26.

Hliníkový pekáč na
knedlíky

10,00

EUR

5,00

EUR

100,00

EUR

27.

súbor hnuteľných
5
vecí
súbor hnuteľných
Naberačka na polievku
5
vecí

28.

Barový pult

hnuteľná vec

1

29.

Polička

súbor hnuteľných
2
vecí

10,00

EUR

30.

Polička so skrinkou

hnuteľná vec

1

14,00

EUR

31.

Nerezové umývadlo s
pipou

hnuteľná vec

1

200,00

EUR

32.

Chladenie na pivo

hnuteľná vec

1

50,00

EUR

33.

Zmäkčovač

hnuteľná vec

1

10,00

EUR

34.

Nerezový regál

hnuteľná vec

1

10,00

EUR

35.

Mlynček na kávu

hnuteľná vec

1

50,00

EUR

36.

Varnice

33,00

EUR

37.

Nerezové plechy

10,00

EUR

38.

Veľká skrinka –
príborník

hnuteľná vec

1

80,00

EUR

39.

Počítač

hnuteľná vec

1

90,00

EUR

40.

Monitor LCD

hnuteľná vec

1

30,00

EUR

41.

Registračná pokladňa

hnuteľná vec

1

50,00

EUR

42.

Termobox veľký

hnuteľná vec

1

25,00

EUR

43.

Nerezová misa na
polievku

50,00

EUR

44.

Naberačka

22,00

EUR

45.

Tácka

súbor hnuteľných
10
vecí
súbor hnuteľných
11
vecí
súbor hnuteľných
16

16,00

EUR

súbor hnuteľných
11
vecí
súbor hnuteľných
2
vecí

bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné

Deň vydania: 28.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
Korenička veľká
vecí
súbor hnuteľných
Korenička malá
vecí
súbor hnuteľných
Stojan na obrúsky
vecí
súbor hnuteľných
Tanier malý
vecí
súbor hnuteľných
Tanier na studené misy
vecí
súbor hnuteľných
Tanier oblý (oválny)
vecí
súbor hnuteľných
Tanier hlboký
vecí
súbor hnuteľných
Tanierik - podšálka
vecí
súbor hnuteľných
Šálka
vecí
súbor hnuteľných
Miska na šalát
vecí
súbor hnuteľných
Šalátová misa
vecí
súbor hnuteľných
Termobox veľký
vecí
Nerezový vozík na
súbor hnuteľných
tácky
vecí
súbor hnuteľných
Regál
vecí
súbor hnuteľných
Ohrevný pult
vecí
súbor hnuteľných
Stojan na príbor
vecí
súbor hnuteľných
Nerezový stôl
vecí
Nerezová nádoba –
súbor hnuteľných
Režon
vecí
súbor hnuteľných
Kryt na Režon
vecí
Nerezový fritovací
súbor hnuteľných
hrniec
vecí
Tácka

66.

Nerezové umývadlo

67.

Varnice

68.
69.
70.
71.
72.
73.

hnuteľná vec

súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
Tácka
vecí
Nerezový držiak na
súbor hnuteľných
obrúsky
vecí
súbor hnuteľných
Naberačka
vecí
súbor hnuteľných
Plynová pec
vecí
súbor hnuteľných
Kotol na polievku
vecí
súbor hnuteľných
Plynová panvica veľká
vecí

Konkurzy a reštrukturalizácie
16

16,00

EUR

3

6,00

EUR

48

24,00

EUR

11

1,10

EUR

117

23,40

EUR

5

5,00

EUR

45

22,50

EUR

80

40,00

EUR

93

18,60

EUR

88

52,80

EUR

127

25,40

EUR

3

6,00

EUR

6

12,00

EUR

2

40,00

EUR

2

20,00

EUR

4

80,00

EUR

3

15,00

EUR

4

60,00

EUR

23

276,00

EUR

7

49,00

EUR

2

80,00

EUR

1

20,00

EUR

6

18,00

EUR

405

121,50

EUR

3

3,00

EUR

3

3,00

EUR

3

750,00

EUR

3

30,00

EUR

3

60,00

EUR

74.

Plynová panvica malá

hnuteľná vec

1

15,00

EUR

75.

Plynová panvica hlboká hnuteľná vec

1

18,00

EUR

76.

Elektrická rúra

900,00

EUR

77.

Plynová stolička

400,00

EUR

78.

Elektrická stolička

hnuteľná vec

1

100,00

EUR

79.

Konvektomat

hnuteľná vec

1

4 500,00 EUR

súbor hnuteľných
3
vecí
súbor hnuteľných
4
vecí

bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie

Deň vydania: 28.11.2014
nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

nezistený

21.11.2014

majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
majetok vo
vlastníctve úpadcu
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80.

Miesič – hnetač na
cesto

hnuteľná vec

1

50,00

EUR

81.

Kuchynský robot

hnuteľná vec

1

50,00

EUR

82.

Nerezový stôl

súbor hnuteľných
12
vecí

180,00

EUR

83.

Nerezový pult pod
konvektomat

hnuteľná vec

100,00

EUR

84.

Nerezové umývadlo

súbor hnuteľných
2
vecí

80,00

EUR

hnuteľná vec

1

70,00

EUR

3

150,00

EUR

8

96,00

EUR

2

14,00

EUR

14

98,00

EUR

10

30,00

EUR

1

1,00

EUR

10,00

EUR

12,00

EUR

25,00

EUR

100,00

EUR

85.
86.
87.
88.

Nerezové umývadlo
dvojité
Odsávačka pary
nerezová
Nerezová nádoba –
Režon
Nerezový kryt na –
Režon

89.

Nerezový plech

90.

Plech

91.

Varecha veľká

92.

Pekáč veľký

93.
94.

súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
vecí
súbor hnuteľných
vecí
hnuteľná vec

1

súbor hnuteľných
5
vecí
súbor hnuteľných
Pekáč
6
vecí
súbor hnuteľných
Hrniec nerezový veľký
5
vecí

95.

Váha

hnuteľná vec

1

96.

Sito

súbor hnuteľných
3
vecí

15,00

EUR

97.

Fritéza nerezová

hnuteľná vec

1

60,00

EUR

98.

Regál hliníkový

hnuteľná vec

1

10,00

EUR

99.

Zmäkčovač na vodu

hnuteľná vec

1

2,00

EUR

100.

Písací stôl

80,00

EUR

101.

Regál

20,00

EUR

102.

Skriňa

15,00

EUR

103.

Monitor

15,00

EUR

104.

Tlačiareň

30,00

EUR

105.

Počítač

90,00

EUR

106.

Notebook

hnuteľná vec

150,00

EUR

107.

Polička

súbor hnuteľných
4
vecí

40,00

EUR

108.

Vešiak

hnuteľná vec

1

5,00

EUR

109.

Trezor

hnuteľná vec

1

40,00

EUR

110.

Skrinka na kľúče

hnuteľná vec

1

15,00

EUR

111.

Registračná pokladňa
Elcom

súbor hnuteľných
2
vecí

60,00

EUR

112.

Digitálna váha

hnuteľná vec

90,00

EUR

súbor hnuteľných
4
vecí
súbor hnuteľných
2
vecí
hnuteľná vec

1

súbor hnuteľných
5
vecí
súbor hnuteľných
2
vecí
súbor hnuteľných
3
vecí
1

1
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opotrebenie
bežné
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bežné
opotrebenie
bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
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bežné
opotrebenie
bežné
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bežné
opotrebenie
bežné
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bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
bežné
opotrebenie
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K023101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Štefanides
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 212/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/62/2013 S849
Spisová značka súdneho spisu:
1K/62/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Štefanides, nar. 30.08.1960, bytom Levočská 212/6, 058 01 Poprad,
vedenej pod značkou 1K/62/2013 S849, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Konštantínova 6, 08001 Prešov, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.00
.hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel.č. 051/7711687, resp. na adrese:
stelaw@fornex.sk
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov 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.
JUDr.
správkyňa

Stela

Wildeová

K023102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HARRY, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čilistov 11, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 477 010
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2011 S849
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej
podstaty
Správca konkurznej podstaty úpadcu HARRY, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Čilistov 11, 931 01 Šamorín, IČO: 36
477 010, v konaní vedenom pred Okresným súdom Prešov sp. zn. 3R/5/2011, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2
ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Konštantínova 6, 08001 Prešov, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.00
.hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel.č. 051/7711687, resp. na adrese:
stelaw@fornex.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov 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.
JUDr. Stela Wildeová
správkyňa

K023103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hrončeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2012 S 512
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Nosko, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Hrončeková, nar. 27.11.1982, bytom Okružná 4,
Banská Bystrica, v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty:
I.
V priebehu konkurzného konania boli speňažené súpisové zložky majetku úpadcu nasledovne:
Predaj nehnuteľností – časť výťažku priradená na pohľadávky proti podstate: vo výške 11.684,36 EUR
Zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie október 2012 až október 2014: vo výške 1.316,32 EUR
Zaúčtovanie kladných úrokov na účte úpadcu: vo výške 3,92 EUR
Daňový preplatok úpadcu za rok 2013: vo výške 413,37 EUR

Celkom výťažok zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 13.417,97
EUR.
II.
V konkurznom konaní vznikli pohľadávky proti podstate podľa ustanovenia § 87 ZKR spolu vo výške 12.369,19
EUR, z toho bola časť pohľadávok proti podstate uhradená v priebehu konkurzného konania.
Celkom ostáva uhradiť pohľadávky proti podstate vo výške 6.370,40 EUR.
III.
Odmena správcu konkurznej podstaty po prvej schôdzi konkurzných veriteľov, vypočítaná podľa ustanovení
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.:
Z výťažku zrážok zo mzdy úpadcu vo výške 1.316,32 EUR predstavuje odmena správcu 184,28 EUR.
Z výťažku – daňový preplatok vo výške 413,37 EUR predstavuje odmena správcu 57,87 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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Odmena správcu konkurznej podstaty za speňaženie majetku všeobecnej podstaty spolu číní 242,15 EUR.
IV.
Súdny poplatok podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov, za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3.319,- EUR.
Súdny poplatok predstavuje 0,2% z výťažku 13.417,97 EUR, t.j. 26,83 EUR, ktorý je zaradený medzi
pohľadávky proti podstate.
V.
Suma určená na rozdelenie medzi nezabezpečených veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti podstate a
odmeny správcu za speňaženie majetku, predstavuje sumu 1.048,78 EUR.

Poučenie: Do návrhu konečného rozvrhu v konkurznom konaní úpadcu Jana Hrončeková s podrobým
rozpracovaním všeobecnej časti aj rozvrhovej časti, môžu nezabezpečení veritelia nahliadnuť v kancelárii správcu
konkurznej podstaty JUDr. Vladimíra Noska, so sídlom SNP 33/18, Veľký Krtíš. Zároveň môžu nezabezpečení
veritelia v lehote do 20 dní od uverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku, požiadať zástupcu veriteľov, aby
proti nemu uplatnil odôvodnené námietky.
Záujemci o nahliadnutie do návrhu konečného rozvrhu môžu dohodnút termín nahliadnutia telefonicky na č. 0903
510 501.
Vo Veľkom Krtíši dňa 20.11.2014
JUDr. Vladimír Nosko, správca konkurznej podstaty

K023104
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 S 1369
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., 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 – Krajský úrad v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Pohľadávka č. 12/S-1 prihlásená suma: 33,00 EUR
V Trenčíne 21.11.2014
Ing. Katarína Roderová, 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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K023105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CGS Logistic, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 681 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Dragašič
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2014 S 1273
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca, v súlade s § 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 „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal
pohľadávku uplatnenú prihláškou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§ 28
ods. 2 ZKR) veriteľmi:
·
·
·

JMT shop, s.r.o., Kostolná 17, Veľký Biel, IČO: 44869444, prihlásená suma: 228,00 €;
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratilsva, prihlásená suma:
3 079,77 €;
PAREMAX s.r.o., Štúrova 1, 941 Tvrdošovce, IČO: 31 447 104, prihlásená suma: 721,80 €;

V Bratislave 25.11.2014
JUDr. Martina Dragašič, správca

K023106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PSV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 696 606
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2014 S1623
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca, v súlade s § 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 „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal
pohľadávku uplatnenú prihláškou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§ 28
ods. 2 ZKR) veriteľmi:
·

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, Košice 042 45, IČO: 31 651 402, prihlásená suma: 3 784 792,89 €,

V Bratislave 25.11.2014

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

K023107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Michal Švaro v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubina 121, 922 21 Hubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2014 S1210
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: MUDr. Michal Švaro, nar.: 28.08.1952, bytom: 922 21 Hubina č. 121,
zvoláva podľa § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov na deň 05.01.2015 (pondelok) o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční
na adrese: ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu,
3. Rozhodovanie o výmene správcu,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Rôzne,
6. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Trnave dňa 24.11.2014, JUDr. Peter Ondreička, správca

K023108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová položka č. 2:
Nárok na zaplatenie pokuty vo výške 350,85 EUR voči Mgr. Karolovi Haťapkovi, so sídlom kancelárie Drieňová 34,
821 02 Bratislava, uložené uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/8/2013-374 zo dňa 4.8.2014 právoplatné
dňa 19.11.2014. Hodnota súpisovej položky: 350,85 EUR. Dôvod zápisu: exekučný titul

V Bratislave, dňa 25.11.2014

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

K023109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty:
Súpisová položka č. 2 všeobecnej podstaty zverejnená v Obchodnom vestníku č. 68/2014 dňa 8.4.2014
je premenovaná na súpisovú položku č. 1 všeobecnej podstaty a znie nasledovne:
zostatok na účte úpadcu vedenom v UniCreditBank, č.u. 1154547011/1111 k 20.11.2014 v sume 40,89 EUR,
súpisová hodnota 40,89 EUR, dôvod zápisu: jedná sa o účet úpadcu.
V Bratislave, dňa 25.11.2014
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K023110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BETON PLUS s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovno 31, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 914 857
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/38/2012 S1402
Spisová značka súdneho spisu:
28K/38/2012
Iné zverejnenie
Druh podania:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu BETON PLUS s.r.o. so sídlom Morovno 31, 972 51 Handlová, IČO: 44 914 857 oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok bola v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, Trenčín

Prihlásená suma:
Por.č.: výška v €:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

30,00
30,00
30,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

V Trenčíne, 24.11.2014
JUDr. Martina Válková, správca

K023111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

NESIA Interier Consulting, s.r.o. "v
reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 22/A, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 857 733
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2014 S1362
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Druh podania:

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
NESIA Interier Consulting, s.r.o., Račianska 22/A, 831 02 Bratislava, IČO: 45857733

spisová značka: 2R/3/2014
miesto konania: Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
dátum konania: 24.11.2014
začiatok schôdze: 10:50 hod.

Prítomní:
·
·
·
·
·
·
·

Mgr. Filip Osvald – reštrukturalizačný správca
Miroslav Hudák, konateľ
Chovancová Katarína, Chocholná 49, 913 04 Chocholná –Velčice, v zast. Chovancová Katarína, veriteľ č. 7
POLY, spol. s.r.o., IČO: 31595812, Dolné Rudiny 1, Žilina, v zast. Ing. Forgács František, veriteľ č. 14
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, 83237 Bratislava, v zast. Mgr. Andrej Hlava,
veriteľ č. 17
Tatra-Leasing, s.r.o., IČO: 31326552, Hodžovo námestie 3, Bratislava, v zast. Mgr. Lucia Lonská, veriteľ č.
19
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, v zast. JUDr.
Stanislava Hanáková, veriteľ č. 22

Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Voľba predsedu veriteľského výboru,
2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu,
3. Záver.

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie prvého zasadnutia
veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne
po skončení schôdze veriteľov.
Zároveň členov poučil, že na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú
podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

1. Voľba predsedu veriteľského výboru

Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.

A/ Predsedajúci správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa s najvyšším počtom hlasov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zástupca veriteľa súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru.

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za návrh hlasovali všetci piati členovia výboru. Návrh bol schválený.

UZNESENIE č. 1:

Veriteľský výbor zvolil veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. za svojho predsedu.

2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu

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

13

Obchodný vestník 228/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.11.2014

Správca z poverenia konateľa dlžníka požiadal členov veriteľského výboru v súlade s § 143 zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR) o predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Žiadosť bola zdôvodnená tým, že k času uplynutia zákonnej lehoty na
predloženie plánu (90 dní od povolenia reštrukturalizácie) nebude možné dostatočne posúdiť výnosy budúcich
období, s ktorými by sa malo následne kalkulovať pri vypracovávaní reštrukturalizačného plánu.

Zástupca veriteľa Slovenská Sporiteľňa, a.s. navrhol predĺžiť lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu o 30
dní.

Vzhľadom na požiadavku veriteľa, správca vyzval prítomných veriteľov k hlasovaniu o predĺžení lehoty na
predloženie reštrukturalizačného plánu o 30 dní.

Pristúpilo k hlasovaniu.
Za hlasovali:

1 hlasov (Slovenská Sporiteľňa, a.s.)

Proti hlasovali:
Hlasovania sa zdržalo:

0 hlasov
4 hlasov (Chovancová Katarína, POLY, spol. s.r.o., Tatra-Leasing,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)

Správca skonštatoval, že návrh na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu o 30 dní schválený
nebol.

Následne správca vyzval prítomných veriteľov k hlasovaniu o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu o 60 dní.

Pristúpilo k hlasovaniu.
Za hlasovali:

4 hlasov (Chovancová Katarína, POLY, spol. s.r.o., Tatra-Leasing,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)

Proti hlasovali:
Hlasovania sa zdržalo:

0 hlasov
1 hlasov (Slovenská Sporiteľňa, a.s.)

Návrh bol schválený, nakoľko za hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov 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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UZNESENIE č. 2:
Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60
dní.

3. Záver.

Na záver správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.

Zápisnica skončená o 10:57 hod.

V Bratislave dňa 24.11.2014

Mgr. Filip Osvald, správca

Prílohy: Prezenčná listina

K023112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Markus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 222, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30. 03. 1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Špačková, PhD.
Sídlo správcu:
Veterná 43/2283, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/25/2013 S314
Spisová značka súdneho spisu:
23K/25/2013
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Jarmila Špačková PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Alexander Markus oznamuje, že v zmysle § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. zapísala do zoznamu pohľadávok oneskorene prihlásenú pohľadávku veriteľa
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759, vo výške 200,00
€.
JUDr. Jarmila Špačková 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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K023113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEALPLAST, spol. s r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
so sídlom Hlavná č. 92, 925 28 Pusté Uľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 119 353
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 001 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode
Okresného súdu Trnava: Kollárova 26, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., značka správcu S1240, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie: Kollárova 26, Trnava, správca úpadcu FEALPLAST, spol. s
r.o. „v konkurze“, so sídlom Hlavná č. 92, 925 28 Pusté Uľany, IČO: 34 119 353, v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na postúpenie súboru pohľadávok,
ktorý tvorí všeobecnú podstatu, a to:
Peňažná pohľadávka; celková suma: 821,11 €; mena: EUR; dlžník: ARCHITECH GROUP, a.s., so sídlom:
Grosslingová 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 564 052; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová
hodnota majetku: 821,11 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 7.842,09 €; mena: EUR; dlžník: B.F. - stav. spol. s r.o., so sídlom: 461, 900 23
Viničné, IČO: 34 139 711; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota majetku: 7.842,09 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 2.597,76 €; mena: EUR; dlžník: BIG stav, s.r.o., so sídlom: Puškinova
1529/15, 924 00 Galanta, IČO: 36 227 994; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota
majetku: 2.597,76 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 4.244,28 €; mena: EUR; dlžník: DYNAMIK NITRA, s.r.o., so sídlom: Štúrova
148, 949 01 Nitra, IČO: 35 920 475; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry za dielo; súpisová hodnota majetku:
4.244,28 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 1.000,27 €; mena: EUR; dlžník: Filip Norbert, so sídlom: Rumančekova 40,
821 01 Bratislava; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota majetku: 1.000,27 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 40.497,15 €; mena: EUR; dlžník: HM CARS s.r.o., so sídlom: Novozámocká
104, 949 05 Nitra, IČO: 36 550 655; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry za dielo; súpisová hodnota majetku:
40.497,15 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 1.057,25 €; mena: EUR; dlžník: HORNEX, a.s., so sídlom: Agátová 1, 841 01
Bratislava, IČO: 35 802 570; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry za dielo; súpisová hodnota majetku:
1.057,25 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 326,28 €; mena: EUR; dlžník: Ing. Gross Jozef, so sídlom: Zlatohorská 37,
841 03 Bratislava; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota majetku: 326,28 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 387,64 €; mena: EUR; dlžník: K.I.F. DREVOVÝROBA, so sídlom: Leninova
174, 925 23 Veľké Úľany, IČO: 22 801 871; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota
majetku: 387,64 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 2.121,52 €; mena: EUR; dlžník: MAŤKO spol. s.r.o., so sídlom: Seberíniho 9,
821 03 Bratislava, IČO: 31 392 679; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry za dielo; súpisová hodnota majetku:
2.121,52 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 66,39 €; mena: EUR; dlžník: Michal Tanáč TAP TRADE, so sídlom: K štadiónu
2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 17 765 412; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 17 765 412; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová
hodnota majetku: 66,39 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 917,48 €; mena: EUR; dlžník: MUDr. Demian Juraj, so sídlom: Hany
Meličkovej 2, 971 01 Prievidza; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota majetku:
917,48 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 249,80 €; mena: EUR; dlžník: MV staving, a.s., so sídlom: Hviezdoslavova 2,
971 01 Prievidza, IČO: 36 298 972; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota majetku:
249,80 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 7.590,07 €; mena: EUR; dlžník: NOVOSEDLÍK Slovakia s.r.o., so sídlom:
Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 098; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry za dielo; súpisová hodnota
majetku: 7.590,07 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 34,02 €; mena: EUR; dlžník: OKAMEA, s.r.o., so sídlom: Kameňolom
Dechtice, 919 53 Dechtice, IČO: 34 122 036; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota
majetku: 34,02 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 995,18 €; mena: EUR; dlžník: ORCO, s.r.o., so sídlom: Zákamenné 62, 029 56
Zákamenné, IČO: 36 407 321; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota majetku:
995,18 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 170,17 €; mena: EUR; dlžník: PRIMA STEEL, s.r.o., so sídlom: Cintorínska
936, 924 01 Galanta, IČO: 35 860 138; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota
majetku: 170,17 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 13.512,65 €; mena: EUR; dlžník: WinHaus Trade, s.r.o., so sídlom: Vrbovská
cesta 2511/19, 921 01 Piešťany, IČO: 36 234 184; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry za dielo; súpisová
hodnota majetku: 13.512,65 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 730,26 €; mena: EUR; dlžník: COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, so
sídlom: Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta, IČO: 00 168 840; právny dôvod vzniku: Pohľadávky na vrátenie záloh;
súpisová hodnota majetku: 730,26 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 199,16 €; mena: EUR; dlžník: Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Karadžičova
10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469; právny dôvod vzniku: Pohľadávka na vrátenie zálohy; súpisová hodnota
majetku: 199,16 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 665,26 €; mena: EUR; dlžník: SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824
12 Bratislava, IČO: 31 322 832; právny dôvod vzniku: Pohľadávka na vrátenie zálohy; súpisová hodnota majetku:
665,26 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 47,50 €; mena: EUR; dlžník: MAXNETWORK, s.r.o., so sídlom: Kapitána Jána
Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 250 481; právny dôvod vzniku: Nezaplatená kúpna cena za službu;
súpisová hodnota majetku: 47,50 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 7.924,80 €; mena: EUR; dlžník: VOD - EKO a.s. Trenčín, so sídlom: Zlatovská
2193/33, 911 38 Trenčín, IČO: 31 411 908; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota
majetku: 7.924,80 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 1.898,66 €; mena: EUR; dlžník: INCODEC spol. s.r.o., so sídlom: Čakajovce
436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry za dielo; súpisová hodnota
majetku: 1.898,66 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 5.800,45 €; mena: EUR; dlžník: Construction-SK, s.r.o., so sídlom:
Záborského 42, 831 03 Bratislava, IČO: 35 784 164; právny dôvod vzniku: Neuhradené faktúry za dielo; súpisová
hodnota majetku: 5.800,45 €
Peňažná pohľadávka; celková suma: 199,16 €; mena: EUR; dlžník: Ing. Roman Duchoň, so sídlom: Kodályová 389,
951 78 Kolíňany, IČO: 43 633 081; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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951 78 Kolíňany, IČO: 43 633 081; právny dôvod vzniku: Neuhradená faktúra za dielo; súpisová hodnota majetku:
199,16 €
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Peňažné pohľadávky sa speňažujú v súbore za najvyššiu ponuku.
2. Na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
3. Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu vedeného v Československej obchodnej
banke, a.s. č.účtu: 2920864804/1100 vedený v Tatra Banka, a.s. zábezpeku vo výške aspoň 20% z
ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu záujemcami najneskôr posledný deň lehoty
určenej na podávanie záväzných ponúk. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka správcom vrátená do
30 dní od vyhodnotenia výberového konania.
4. Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu: Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica v predtlačenej zalepenej obálke opatrenej obchodným menom úpadcu, spisovou značkou
konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom a odtlačkom pečiatky správcu a nápisom
„Ponukové kolo I. – NEOTVÁRAŤ“. Ponuka musí obsahovať:
identifikačné údaje záujemcu; navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja, spôsob úhrady navrhovanej
kúpnej ceny a lehotu jej splatnosti, doklad o zaplatení finančnej zábezpeky na účet správcu úpadcu vo
výške minimálne 20% z ponúkanej kúpnej ceny, čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči
úpadcovi, podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu, originál výpisu z
obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac.
5. Otváranie obálok uskutoční správca do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Záväzné
ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania pohľadávok budú vylúčené z verejného ponukového
konania.
6. Príslušný orgán má právo odmietnuť všetky ponuky, ak tieto budú zjavne neadekvátne.
7. Správca určí ďalšie podmienky ponukového konania v Zásadách speňažovania pohľadávok. Záujemcovia si
môžu po dohovore so správcom v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00
hod. na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, vyzdvihnúť Zásady speňažovania pohľadávok, resp.
požiadať o ich zaslanie. Kontakt: tel.: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, 0917 699 862 e-mail:
office@ssr.sk.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K023114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kruh, spol s r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
38K/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu KRUH, spol. s r.o., Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ, IČO: 35
789 042, Slovenská republika týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR boli do zoznamu
pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľov:
STILBIT System, s.r.o., Vítězslava Nezvala 549, Frýdek-Místek, Česká republika, IČO: 242 88 225
Pohľadávka č. 13/S-5 prihlásená suma: 90 044,48 EUR

Andaler System, s.r.o., Vítězslava Nezvala 549, Frýdek-Místek, Česká republika, IČO: 286 53 351
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Pohľadávka č. 1/A-5 prihlásená suma: 90 044,48 EUR

V Trenčíne 24.11.2014
Ing. Katarína Roderová, správca

K023115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Podjavorinskej 1831/2, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.1.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/52/2013
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2013-S12
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V konkurznej veci úpadcu Vladimír Horák, nar. 2.1.1973, bytom Ľ. Podjavorinskej 1832/2, Šurany, ktorá vec je
vedená pred OS Nitra č.k. 32K/52/2013 bol príjem úpadcu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR a § 112 Ex. poriadku od augusta 2014 do októbra 2014 v nasledovnom rozsahu:
august 2014 - 245,41 eur
september 2014 - 292,97 eur
október 2014 - 324,30 eur
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K023116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROPEAN TRADING SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 860 239
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25R/7/2013 S1678
Spisová značka súdneho spisu:
25R/7/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, IČO: 47 252 308, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 10104/T, ako správca úpadcu EUROPEAN
TRADING SK, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 860 239, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 33398/T, týmto, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Trnava pod sp. zn. 25R/7/2013, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 16.12.2014 o 10:00 hod. na adrese LUXE BIZNIS CENTRUM,
3. poschodie, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava. Prezentácia účastníkov prebieha od 9:45 do 10:00.
Program: 1. Otvorenie, 2. Voľba zástupcu veriteľov, 3. Záver.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K023117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Vrbiarová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fedákova 34, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2014 S1362
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Týmto správca úpadcu Eva Vrbiarová "v konkurze" v súvislosti s §92 ods. 6 ZoKR oznamuje, že dňa 03. 12. 2014 o
10.00 hod. sa uskutoční dražba spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/6-ina nasledovných nehnuteľností
zapísaných na LV č. 157 v k.ú. Trstice, okres Galanta, vedeného Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor:
pozemok parcela CKN č. 450/9 o výmere 358 m2 - zastavané plovhy a nádvoria,
pozemok parcela CKN č. 450/43 o výmere 442 m2 - záhrady,
stavba súp. č. 502 ležiaca na parcele CKN č. 450/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2, druh stavby
10, umiestnenie stavby 1, popis stavby rodinný dom.
Predmetné nehnuteľnosti boli zapísané do všeobecnej podstaty, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. OV84/2014 zo dňa 05.05.2014 pod K008370 súpisové zložky č. 1-3.
Dražba sa uskutoční na Notárskom úrade JUDr. agáta Wiegerová, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava.

K023118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MICESS, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 1223, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 861 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2013 S566
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v konkurznej veci úpadcu – obchodnej spoločnosti MICESS, s.r.o., v konkurze, so sídlom Horná 1223, 022
01 Čadca, IČO: 43 861 041, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 19847/L,
podľa § 101 ods. 1 ZKR.
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ:
1.1. Vyhlásenie konkurzu:
Okresný súd Žilina uznesením č.k. 3K/10/2013-57 zo dňa 21.5.2013, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
100/2013 dňa 27.5.2013, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – obchodnej spoločnosti MICESS, s.r.o., v konkurze,
so sídlom Horná 1223, 022 01 Čadca, IČO: 43 861 041 (ďalej len „úpadca“) a zároveň do funkcie správcu ustanovil
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so sídlom Horná 1223, 022 01 Čadca, IČO: 43 861 041 (ďalej len „úpadca“) a zároveň do funkcie správcu ustanovil
Mgr. Ivana Fiačana, PhD., so sídlom kancelárie: M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „správca“).
1.2. Prihlasovanie a popieranie pohľadávok:
V konkurze si uplatnilo prihláškou svoje pohľadávky celkom 13 veriteľov, ktorí si prihlásili spolu 37 pohľadávok
v celkovej sume 511.763,33 eur. Z toho boli popreté pohľadávky v celkovej výške 0,00 eur a zistené pohľadávky
v celkovej výške 511.763,33 eur. Z takto prihlásených pohľadávok si prihlásil pohľadávku jeden zabezpečený veriteľ
a jeden veriteľ si prihlásil pohľadávku po základnej prihlasovacej lehote. Taktiež si veritelia prihlásili 2 podmienené
pohľadávky, pri ktorých nebol ku dňu vykonania tohto rozvrhu preukázaný vznik podmienky.
1.3. Súpis podstaty:
Podľa § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 169B/2013 zo dňa 3.9.2013 a č. 181B/2013 zo dňa 19.9.2013, a do súpisu oddelenej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 142B/2013 zo dňa 25.7.2013, č. 164B/2013 zo dňa
26.8.2013, č. 181B/2013 zo dňa 19.9.2013 č. 219B/2013 zo dňa 13.11.2013, č. 227B/2013 zo dňa 25.11.2013, č.
239B/2013 zo dňa 11.12.2013, č. 49B/2014 zo dňa 12.3.2014, č. 72B/2014 zo dňa 14.4.2014 a č. 89B/2014 zo dňa
13.5.2014.
1.4. Vylúčenie majetku zo súpisu podstaty:
Zo súpisu majetku podstát nebol vylúčený žiaden majetok.
1.5. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určení popretých
pohľadávok alebo iné spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
1.6. Speňaženie konkurznej podstaty:
V konkurze bol speňažený majetok tak, ako to vyplýva z tohto rozvrhu.
II. Rozvrhová časť:
2.1. Predchádzajúci rozvrh - rozvrh pre zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Československá
obchodná banka, a.s.:
a) Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty: 92.941,92 eur
b) Priradené pohľadávky proti tejto oddelenej podstate: 17.863,32 eur
z toho:
Súdny poplatok: 185,50 eur
Odmena správcu zo speňaženia: 10.346,96 eur
c) Výťažok pre zabezpečeného veriteľa: 75.078,60 eur

2.2. Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:
a) Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty: 38.045,68 eur
b) Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate: 8.035,54 eur
z toho:
Súdny poplatok: 76,00 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmena správcu zo speňaženia: 1.810,45 eur
c) Výťažok pre veriteľov zo všeobecnej podstaty v konečnom rozvrhu: 30.010,14 eur

2.3.

Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom:

Na uspokojenie veriteľov zo všeobecnej podstaty je takto určená suma 30.010,14 eur. Táto suma je pomerne
rozpočítaná medzi nezabezpečených veriteľov takto:

Č.

Obchodné meno/ názov veriteľa

Suma určená na
v konečnom rozvrhu

uspokojenie

nezabezpečených

pohľadávok

12/B BPT LEASING, a.s.
1 166,58
4/Č Československá obchodná banka, a.s.
12 208,96
10/D DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
169,92
9/G Gelatka Bohuslav, Mgr.
776,43
1/I Inšpektorát práce
17,29
7/S Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
29,70
2/S Slaboň Pavol
9 544,48
Slovenská konsolidačná, a.s. (predtým SR - FR SR v
11/S
4 985,52
B.Bystrici)
6/S Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
910,21
8/S Špániková Stanislava
0,00
3/U Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
4,32
5/V Slovenská konsolidačná, a.s. (predtým VŠZP, a.s.)
175,72
13/S Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
21,01
SPOLU:
30 010,14

Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty ČSOB, a.s. schválil tento zabezpečený veriteľ listom zo dňa 3.10.2014 a návrh
konečného rozvrhu výťažku schválil príslušný orgán – Okresný súd Žilina uznesením č.k. 3K/10/2013 – 212 zo dňa
18.11.2014.
Poučenie správcu:
Podľa § 101 ods. 1 ZKR správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
úpadcu a súčasne určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Zároveň týmto vyzývam veriteľov prihlásených a zistených pohľadávok v tomto konaní, aby poštou na adresu sídla
správcu alebo elektronickým podaním na e-mailovú adresu akfiacan@akfiacan.sk oznámili svoje platobné údaje
v rozsahu IBAN a variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schválenia konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich v konkurze prihlásených a zistených
pohľadávok.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 24.11.2014
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca úpadcu

K023119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Pecková NEBBIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 42, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 118 164
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2012 S566
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2012

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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Deň vydania: 28.11.2014

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu:

2K/20/2012

Spisová značka správcovského spisu:

2K/20/2012 S566

Úpadca:

Stanislava Pecková

Nar.

19.06.1975

Obchodné meno:

Stanislava Pecková NEBBIA

Miesto podnikania:

Závodská cesta 42, 010 01 Žilina

IČO:

35 118 164

Miesto konania:

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

Dátum konania:

18.11.2014

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, písomné
hlasovanie zo dňa 12.11.2014 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr.
Martin Lipovský – člen predstavenstva (v zmysle prílohy)
2. Člen VV: SR – Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina, so sídlom ul. Janka Kráľa 2,
010 01 Žilina, v zast. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava na základe
Plnomocenstva vystaveného dňa 23.10.2014 a prijatého dňa 06.11.2014, písomné hlasovanie zo dňa
12.11.2014 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen
predstavenstva (v zmysle prílohy)
3. Člen VV: Ing. Ladislav Strašil, Račianska č. 25, 831 02 Bratislava, IČO: 11 812 168, v zast. Mgr. Martina
Vaculčíková, advokátsky koncipient, TOMÁŠ KUŠNÍR, AK, Pajštúnska 5,
851 02
Bratislava – písomné hlasovanie doručené SK, a.s. e-mailom dňa 18.11.2014
(v zmysle
prílohy)
Program:
1. Otvorenie
2. Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku KP úpadcu
3. Záver
K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti
sa hlasujúci členovia veriteľského
výboru považujú za prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho
členovia.
K bodu 2):
Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu Stanislava
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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Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu Stanislava
Pecková, nar. 19.06.1975, podnikajúca pod obchodným menom Stanislava Pecková NEBBIA, s miestom
podnikania Závodská cesta 42, 010 01 Žilina, IČO: 35 118 164, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod sp.
zn.: 2K/20/2012, dňa 10.11.2014 obdržala od správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Fiačana, PhD. žiadosť zo
dňa 05.11.2014, ktorou správca konkurznej podstaty požiadal veriteľský výbor a dotknutých zabezpečených
veriteľov SR – Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina a UniCredit Bank Slovakia, a.s.,
Bratislava o uloženie záväzného pokynu.
Návrh uznesenia veriteľského výboru:
V konkurznom konaní úpadcu Stanislava Pecková, nar. 19.06.1975, podnikajúca pod obchodným menom Stanislava Pecková NEBBIA,
s miestom podnikania Závodská cesta 42, 010 01 Žilina, IČO: 35 118 164, č.k.: 2K/20/2012, Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda
veriteľského výboru,
e-mailom zo dňa 12.11.2014 predložila veriteľskému výboru na schválenie uznesenie v znení:
Uznesenie:
Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu Stanislava Pecková, nar. 19.06.1975, podnikajúca pod obchodným menom Stanislava
Pecková NEBBIA, s miestom podnikania Závodská cesta 42, 010 01 Žilina, IČO: 35 118 164, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod
sp. zn.: 2K/20/2012, udeľuje správcovi konkurznej podstaty JUDr. Ivanovi Fiačanovi, PhD., so sídlom M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský
Mikuláš, zn. správcu: S566, záväzný pokyn vykonať speňažovanie majetku patriaceho do dotknutých oddelených podstát, a to:
1. oddelená podstata zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s.:
Majetok: nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s., ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 37/2013 dňa 21.02.2013 pod zn. K002791 (spoluvlastnícky podiel úpadcu ½-ica z nehnuteľností zapísaných na LV
č. 945 Správy katastra Žilina, pre kat. úz. Lietavská Svinná) a v Obchodnom vestníku č. 84/2013 dňa 02.05.2013 pod zn. K007725
(spoluvlastnícky podiel tretej osoby Martina Pecka ½-ica z nehnuteľností zapísaných na LV č. 945 Správy katastra Žilina, pre kat. úz.
Lietavská Svinná).
Súpisová hodnota majetku spolu: 188.164,00 eur
Zistená zabezpečená pohľadávka: 8.711,32 eur
2. oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica:
Majetok: nehnuteľnosť zapísaná do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 37/2013 dňa 21.02.2013 pod zn. K002792 (spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/4-ina z nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1007 Správy katastra Žilina, pre kat. úz. Lietavská Svinná) a v Obchodnom vestníku č. 84/2013
dňa 02.05.2013 pod zn. K007727 (spoluvlastnícky podiel tretej osoby Martina Pecka 1/4-ina z nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1007 Správy
katastra Žilina, pre kat. úz. Lietavská Svinná).
Súpisová hodnota majetku spolu: 2.450,00 eur
Zistená zabezpečená pohľadávka: 35.574,74 eur
dražbou vykonanou prostredníctvom povereného dražobníka v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. b) ZKR, a to za
nasledovných podmienok :
1. 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 mu budú
doručené
do termínu vyhodnotenia ponúk. Termín vyhodnotenia ponúk nesmie byť kratší než 10 pracovných dní od doručenia
tohto záväzného pokynu. Z doručených ponúk správca vyberie cenovo najvýhodnejšiu.
2. Správca je oprávnený dohodnúť s dražobníkom odmenu za vykonanie dražby najviac vo výške 3,5 % z výťažku dražby vrátane DPH.
Za neúspešnú dražbu nemá dražobník nárok na žiadnu odmenu.
3. Náklady dražby nesmú presiahnuť sumu 800,- eur na úspešné kolo dražby a 300,- eur
na neúspešné kolo dražby. Takto
určené náklady nezahŕňajú odmenu dražobníka z výťažku úspešnej dražby a náklady na znalecké ohodnotenie. Náklady na znalecké
ohodnotenie predmetu dražby, ktoré predstavujú jednorazovú nákladovú položku, nesmú presiahnuť sumu 400,- eur. Znalecké
ohodnotenie predmetu dražby zaistí dražobník.
4. Najnižšie podanie:
·
I. kolo dražby minimálne na úrovni 100 % znaleckej hodnoty predmetu dražby s možnosťou jeho zníženia na 80 % znaleckej
hodnoty,
·
II. kolo dražby minimálne 80 % znaleckej hodnoty s možnosťou jeho zníženia na 60 % znaleckej hodnoty,
·
III. kolo dražby minimálne 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.
5. Speňaženie uvedených nehnuteľných vecí bude vykonané spoločne, vzhľadom k tomu,
že speňažované nehnuteľnosti
tvoria jeden celok.
6. Spoločný výťažok zo speňaženia majetku správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej
hodnoty uvedenej v znaleckom posudku zabezpečenom dražobníkom pre účely vykonania dražby.

Bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy
SK, a.s.
SR – Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina, v zast. SK, a.s.
Ing. Ladislav Strašil, Bratislava, v zast. Martina Vaculčíková, advokátsky koncipient, TOMÁŠ KUŠNÍR, AK,
Bratislava
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“
Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci členovia veriteľského výboru, veriteľský
výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.
K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV
vo forme písomného hlasovania) Okresnému súdu Žilina a správcovi konkurznej podstaty JUDr. Ivanovi Fiačanovi,
PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Predseda VV zaviazal správcu JUDr. Ivana Fiačana, PhD. zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom
vestníku.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 18.11.2014
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru :

Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
zastúpená Ing. Jana Šírová

K023120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Západoslovenské tehelne, š.p. v likv.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 015 326
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: S400 4K 5/2004
Spisová značka súdneho spisu:
4K 5/2004
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Mrázová - SKP ZT š.p. v likvidácii, Moyzesova 2, Pezinok, sídlo SKP Šoltésovej 20, 811 08 BA, č.k.
4K 5/2004 ponúka v I. kole – nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok, evidované na LV č. 10591, za týchto podmienok:
1. záujemca sa môže oboznámiť s obsahom majetku, ohodnotením u správcu, Šoltésovej 20, 811 08 BA,
alebo e-mailom na adrese: martina@mrazova.sk,
2. záujemca predloží návrh kúpnej ceny správcovi na horeuvedenej adrese, doporučenou zásielkou alebo
osobne, uzávierka je 19.12.2014 do 10:00 hod.,
3. záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na účet správy majetku č. účtu : 4001152207/3100, vedený vo
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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3. záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na účet správy majetku č. účtu : 4001152207/3100, vedený vo
SBERBANK SLOVENSKO a.s., BA, otváranie obálok sa uskutoční na KS v BA dňa 09.01.2015 o 10:00
hod., kupujúcim sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania v súlade
s plánom speňaženia,
4. správca vyhodnotí ponukové kolo v lehote do 5 dní od otvárania obálok.

K023121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 034
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2014S485
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisových položiek majetku pod poradovým číslom 7./ - 11./
POZEMOK: 7.
druh: trvalé trávne porasty

výmera: 93 m2

číslo LV: 3698

obec: Brestovec

parc. č.: 37425

súpisová hodnota: 3,40,-€

názov k.ú.: Brestovec

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Myjava
majetok inej osoby ako úpadcu: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 tretia osoba: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
Bratislava, IČO 47 503 726
IČO 47 503 726
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
sporný zápis:
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov
Dôvod a deň aktualizácie: vyradenie z dôvodu preukázania nespochybniteľného výlučného vlastníctva Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821
03 Bratislava, IČO 45 503 726 (v zmysle odpovede na výzvu na uvedenie dôvodov a predloženie dôkazov zo dňa 19.11.2014)
25.11.2014
POZEMOK: 8.
druh: orná pôda

výmera: 426 m2

číslo LV: 3698

obec: Brestovec

parc. č.: 37625/17

súpisová hodnota: 89,46,-€

názov k.ú.: Brestovec

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Myjava
majetok inej osoby ako úpadcu: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 tretia osoba: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
Bratislava, IČO 47 503 726
IČO 47 503 726
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
sporný zápis:
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov
Dôvod a deň aktualizácie: vyradenie z dôvodu preukázania nespochybniteľného výlučného vlastníctva Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821
03 Bratislava, IČO 45 503 726 (v zmysle odpovede na výzvu na uvedenie dôvodov a predloženie dôkazov zo dňa 19.11.2014)
25.11.2014
POZEMOK: 9.
druh: záhrady

výmera: 507 m2

číslo LV: 3698

obec: Brestovec

parc. č.: 37625/101

súpisová hodnota: 507,00,-€

názov k.ú.: Brestovec

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Myjava
majetok inej osoby ako úpadcu: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 tretia osoba: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
Bratislava, IČO 47 503 726
IČO 47 503 726
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
sporný zápis:
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov

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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Dôvod a deň aktualizácie: vyradenie z dôvodu preukázania nespochybniteľného výlučného vlastníctva Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821
03 Bratislava, IČO 45 503 726 (v zmysle odpovede na výzvu na uvedenie dôvodov a predloženie dôkazov zo dňa 19.11.2014)
25.11.2014
POZEMOK: 10.
druh: orná pôda

výmera: 9 m2

číslo LV: 3698

obec: Brestovec

parc. č.: 37625/140

súpisová hodnota: 1,89,-€

názov k.ú.: Brestovec

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Myjava
majetok inej osoby ako úpadcu: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 tretia osoba: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
Bratislava, IČO 47 503 726
IČO 47 503 726
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
sporný zápis:
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov
Dôvod a deň aktualizácie: vyradenie z dôvodu preukázania nespochybniteľného výlučného vlastníctva Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821
03 Bratislava, IČO 45 503 726 (v zmysle odpovede na výzvu na uvedenie dôvodov a predloženie dôkazov zo dňa 19.11.2014)
25.11.2014
POZEMOK: 11.
druh: orná pôda

výmera: 207 m2

číslo LV: 3698

obec: Brestovec

parc. č.: 37625/141

súpisová hodnota: 43,47,-€

názov k.ú.: Brestovec

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Myjava
majetok inej osoby ako úpadcu: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 tretia osoba: Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
Bratislava, IČO 47 503 726
IČO 47 503 726
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby: §80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb
sporný zápis:
nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov
Dôvod a deň aktualizácie: vyradenie z dôvodu preukázania nespochybniteľného výlučného vlastníctva Ekotrend agro s.r.o., Závodná 3, 821
03 Bratislava, IČO 45 503 726 (v zmysle odpovede na výzvu na uvedenie dôvodov a predloženie dôkazov zo dňa 19.11.2014)
25.11.2014

JUDr. Alojz Žitník, správca

K023122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prefabetón Koš, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 12, 972 41 Koš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 391
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29R/2/2013 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
29R/2/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
1. pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 6: pohľadávka č. 1 –
v celkovej sume 60,00 Eur;
2. pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 7: pohľadávka č. 1 –
v celkovej sume 14,80 Eur, pohľadávka č. 2 – v celkovej sume 58,20 Eur, pohľadávka č. 3 –
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v celkovej sume 14,80 Eur, pohľadávka č. 2 – v celkovej sume 58,20 Eur, pohľadávka č. 3 –
v celkovej sume 101,60 Eur, pohľadávka č. 4 – v celkovej sume 145,00 Eur.

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

K023123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Srnánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drahošanka 684, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1972
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/24/2014 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
1K/24/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: Ing. Žaneta Srnánková, nar. 17.07.1972, bytom
Drahošanka 684, 022 01 Čadca, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 29.12.2014 o 11:00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina.
Program schôzde:
1. Otvorenie schôdze.
2. Informácia o stave konania.
3. Hlasovanie veriteľov o výmene, resp. potvrdení správcu.
4. Voľba veriteľského výboru.
5. Záver.
Prezentácia veriteľov začne o 10:45 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby
aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
V Žiline, dňa 24.11.2014
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K023124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MSSDV, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 5, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 944 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/80/2013 S459
Spisová značka súdneho spisu:
6K/80/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: MSSDV, s.r.o. v konkurze, IČO: 35 944 901, so sídlom
Mikulášska 5, 811 01 Bratislava, sa v súlade s uzneseniami veriteľského výboru, ktoré boli prijaté dňa 4.11.2014, zo
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Mikulášska 5, 811 01 Bratislava, sa v súlade s uzneseniami veriteľského výboru, ktoré boli prijaté dňa 4.11.2014, zo
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu vylučujú nasledovné súpisové zložky majetku:
·
·
·
·

súbor hnuteľných vecí – tovar evidovaný úpadcom v ním vypracovanej poslednej účtovnej evidencii
v hodnote 40.199,- Eur; všeobecná podstata, súpisová hodnota: 0,- Eur - súpisová hodnota určená v súlade
s § 77 ods. 2 druhá veta ZKR
súbor hnuteľných vecí – samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí evidovaný úpadcom v ním
vypracovanej poslednej účtovnej evidencii v hodnote 739.326,- Eur; všeobecná podstata, súpisová
hodnota: 0,- Eur - súpisová hodnota určená v súlade s § 77 ods. 2 druhá veta ZKR
iná majetková hodnota – krátkodobý finančný majetok evidovaný úpadcom v ním vypracovanej poslednej
účtovnej evidencii v hodnote 57.293,- Eur; všeobecná podstata, súpisová hodnota: 0,- Eur - súpisová
hodnota určená v súlade s § 77 ods. 2 druhá veta ZKR
iná majetková hodnota – obstaraný dlhodobý hmotný majetok evidovaný úpadcom v ním vypracovanej
poslednej účtovnej evidencii v hodnote 500,- Eur; všeobecná podstata, súpisová hodnota: 0,- Eur súpisová hodnota určená v súlade s § 77 ods. 2 druhá veta ZKR

K023125
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Typ
súpisovej
Hodnota
Druh súpisovej zložky majetku
zložky majetku
EUR
Pohľadávka z účtu v Zostatok na bankovom účte- termínovanom účte úpadcu
859,68
banke
č.účtu: SK 1411000000003024370624

v Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota v EUR
859,68

V Dolnom Kubíne dňa 25.11.2014
JUDr. Michal Brož, správca

K023126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADIMEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fadrusova 21, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 238 279
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/23/2014S1744
Spisová značka súdneho spisu:
8K/23/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Okresný súd Bratislava I Uznesením zo dňa 26.05.2014 č. k. 8K/23/2014-211, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 102/2014 zo dňa 30.05.2014, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: ADIMEX, s.r.o., so sídlom Fadrusova
21, 841 01 Bratislava, IČO: 36 238 279 /ďalej v texte len ako „Úpadca“/, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika
Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava /ďalej v texte len ako „Správca“/ a zároveň vyzval
veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
V konkurznom konaní Úpadcu boli Správcovi doručené prihlášky pohľadávok, ktoré Správca v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok Úpadcu na základe prihlášok doručených po
základnej prihlasovacej lehote nasledovne:
Veriteľ:
Názov

Adresa

IČO

Celková suma
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Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Ul. 29. Augusta 8-10,Bratislava

30 807 484

1 283,10 €

Mesto Komárno

Námestie generála Klapku 1, Komárno

00 306 525

299,99 €

Mesto Komárno

Námestie generála Klapku 1, Komárno

00 306 525

144,54 €

JUDr. Erik Bilský, správca S 1477

K023127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bálint ENTER PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 23, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 908 129
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 43/2014 S 1334
Spisová značka súdneho spisu:
1K 43/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o oprave bodu 3., prvej schôdze veriteľov, ktorá sa má
uskutočniť 8. 12. 2014 o 13.00 hod. v sídle správcu

V OV č. 223/2014, vydanom dňa 21. 11. 2014, bol zverejnený oznam správcu o zvolaní schôdze veriteľov.
Nedopatrením v bode 3. programu schôdze bola uvedená voľba zástupcu veriteľov.
Správny text bodu 3., programu schôdze je:

voľba veriteľského výboru.

V ostatnom zostáva text oznamu o zvolaní schôdze nezmenený.

Vo Zvolene, dňa 24.11.2014

JUDr. Ľubica Flíderová

K023128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADIMEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fadrusova 21, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 238 279
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/23/2014S1744
Spisová značka súdneho spisu:
8K/23/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – DRUHÉ KOLO
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V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8K/23/2014 na majetok úpadcu:
ADIMEX, s.r.o., so sídlom Fadrusova 21, 841 01 Bratislava, IČO: 36 238 279 /ďalej v texte len ako „Úpadca“/, JUDr.
Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, ako správca konkurznej podstaty Úpadcu v súlade so
záväzným pokynom uloženým zabezpečeným veriteľom Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140,
sídlo: Michalská 18, 815 63 Bratislava /ďalej v texte len ako „Zabezpečený veriteľ“/ zo dňa 13.10.2014 na
speňaženie majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 169/2014 zo dňa 04.09.2014 pod položkou K016986, týmto,
vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania sú nasledovné peňažné pohľadávky Úpadcu, ktoré sa budú speňažovať
v celku ako súbor pohľadávok:
PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY:
Číslo
súp. Právny dôvod vzniku
zl.

Dlžník
Názov

Adresa

IČO

Súpisová
hodnota

37 567 969

387,37 €

31 323 561

2 828,58 €

1.

Neuhradený zostatok faktúry c.
Trúsiková Monika
44075, splatnej dna 19.05.2004

Trakovice 333, 919 33

2.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20130002,
splatnej
dna EFEKTA ,spol. s r.o.
12.02.2013

Kopcianska
Bratislava

3.

Neuhradený zostatok faktúry c.
JEZO MAREK
2005431, splatnej dna 31.12.2011

Botanická 2827/1, 917 01
40 625 711
Trnava

13 324,30 €

4.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20130009,
splatnej
dna VAJO s.r.o.
27.03.2013

Ružová dolina 6, 821 08
46 367 918
Bratislava

600,00 €

5.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20130008,
splatnej
dna EFEKTA ,spol. s r.o.
14.03.2013

Kopcianska
Bratislava

10,

851

01

31 323 561

1 716,91 €

6.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20130010,
splatnej
dna EFEKTA ,spol. s r.o.
14.03.2013

Kopcianska
Bratislava

10,

851

01

31 323 561

4 796,22 €

7.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20130014,
splatnej
dna VAJO s.r.o.
21.05.2013

Ružová dolina 6, 821 08
46 367 918
Bratislava

600,00 €

8.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20130015,
splatnej
dna VAJO s.r.o.
17.05.2013

Ružová dolina 6, 821 08
46 367 918
Bratislava

600,00 €

9.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20130018,
splatnej
dna DSP Trade, s. r. o.
08.07.2013

Bancíkovej
Bratislava

1/A,

821

03

46 112 936

600,00 €

10.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20130020,
splatnej
dna EFEKTA ,spol. s r.o.
31.07.2013

Kopcianska
Bratislava

10,

851

01

31 323 561

6 688,31 €

11.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20130022,
splatnej
dna MTNK, s.r.o.
21.08.2013

Smolenická
Bratislava

3,

851

05

46 895 311

600,00 €

12.

Neuhradený zostatok faktúry c.
NEMESOVA ILDIKO
6013578, splatnej dna 03.01.2007

RECA 309, 825 26 RECA

41 023 781

3 212,51 €

10,

851

01
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RECA 309, 825 26 RECA

41 023 781

3 212,51 €

13.

Neuhradený zostatok faktúry c.
TUAN PHUNG QUOC
7001596, splatnej dna 06.03.2007

Komenského 33, 917 00
33 549 010
Trnava

132,78 €

14.

Neuhradený zostatok faktúry c.
MYJAVCOVA SONA
7001600, splatnej dna 26.02.2007

CAKAJOVCE 389, 951 43
43 144 799
Čakajovce

454,09 €

15.

Neuhradený zostatok faktúry c.
TUAN PHUNG QUOC
7001881, splatnej dna 13.03.2007

Komenského 33, 917 00
33 549 010
Trnava

714,86 €

16.

Neuhradený zostatok faktúry c.
TUAN PHUNG QUOC
7002351, splatnej dna 23.03.2007

Komenského 33, 917 00
33 549 010
Trnava

587,60 €

17.

Neuhradený zostatok faktúry c.
MYJAVCOVA SONA
7002747, splatnej dna 26.03.2007

CAKAJOVCE 389, 951 43
43 144 799
Čakajovce

238,53 €

18.

Neuhradený zostatok faktúry c. KOZA
LUBOS
8009045, splatnej dna 02.09.2008 KONTRAKT

Ing.

AZ

Moskovská 17, 949 01 Nitra 37 450 328

2 886,68 €

19.

Neuhradený zostatok faktúry c. KOZA
LUBOS
8009061, splatnej dna 02.09.2008 KONTRAKT

Ing.

AZ

Moskovská 17, 949 01 Nitra 37 450 328

186,42 €

20.

Neuhradený zostatok faktúry c. KOZA
LUBOS
8009394, splatnej dna 10.09.2008 KONTRAKT

Ing.

AZ

Moskovská 17, 949 01 Nitra 37 450 328

1 802,50 €

21.

Neuhradený zostatok faktúry c. KOZA
LUBOS
8009668, splatnej dna 18.09.2008 KONTRAKT

Ing.

AZ

Moskovská 17, 949 01 Nitra 37 450 328

1 768,94 €

22.

Neuhradený zostatok faktúry c. KOZA
LUBOS
8009925, splatnej dna 24.09.2008 KONTRAKT

Ing.

AZ

Moskovská 17, 949 01 Nitra 37 450 328

2 525,26 €

23.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110013,
splatnej
dna KUBO Slovakia,s.r.o.
28.01.2011

Potocná
Trencín

131,44 €

24.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110025,
splatnej
dna KOTUCEK ADRIAN
31.01.2011

Zemianske sady 255, 925
37 627 376
54 Zemianske Sady

7 454,01 €

25.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110026,
splatnej
dna ZAMECNICTVI HH s. r. o.
31.05.2011

Ostravská 161, Ceský Tešín
25 908 634
- Mosty 6, 737 01

384 259,00 €

26.

Neuhradený zostatok faktúry c.
DSP Trade, s. r. o.
0002, splatnej dna 29.07.2013

Bancíkovej
Bratislava

46 112 936

4 540,65 €

27.

Neuhradený zostatok faktúry c.
NEMESOVA ILDIKO
6130003, splatnej dna 31.12.2008

RECA 309, 825 26 RECA

41 023 781

214,00 €

28.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110038,
splatnej
dna ZAMECNICTVI HH s. r. o.

58/75,

1/A,

911

821

01

03

45 236 593

Ostravská 161, Ceský Tešín
25 908 634
- Mosty 6, 737 01

31,00 €
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28.

20110038,
23.02.2011

splatnej

Konkurzy a reštrukturalizácie
dna ZAMECNICTVI HH s. r. o.

Deň vydania: 28.11.2014

- Mosty 6, 737 01

25 908 634

31,00 €

36 467 430

293,58 €

45 333 416

9,12 €

29.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20120013,
splatnej
dna AGRO TAMI a.s.
07.05.2012

Cabajská 10, 950 22 Nitra

30.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20120014,
splatnej
dna AKA Export-Import s.r.o.
07.05.2012

Továrenská
Smolenice

31.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20120020,
splatnej
dna FK drogerie spol.s.r.o.
07.05.2012

Mnichova Lehota 297, 913
45 559 678
21 Mníchova Lehota

21,12 €

32.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20120030,
splatnej
dna AKA Export-Import s.r.o.
31.07.2012

Továrenská
Smolenice

45 333 416

8,14 €

33.

Neuhradený zostatok faktúry c.
CUKRARSKA
Cierný Brod 504, 925 08
20120031,
splatnej
dna
32 350 295
VYROBNA-NAGYOVA EDITA Cierny Brod
31.07.2012

1,55 €

34.

Neuhradený zostatok faktúry c.
HOCHEL LUDOVIT PEKAREN SLNECNA 1939/2, 927 05
20120035,
splatnej
dna
32 341 491
MOCENOK
Šala
31.07.2012

66,31 €

35.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20120036,
splatnej
dna PERKINS, a. s.
31.07.2012

Partizánska 3540/84, 058
31 698 409
01 Poprad

23,62 €

36.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20120039,
splatnej
dna FK drogerie spol.s.r.o.
31.07.2012

Mnichova Lehota 297, 913
45 559 678
21 Mníchova Lehota

11,40 €

37.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20120051,
splatnej
dna RAJO a.s.
27.11.2012

Studená
35,
Bratislava

31 329 519

14,06 €

38.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20120056,
splatnej
dna AKA Export-Import s.r.o.
27.11.2012

Továrenská
Smolenice

45 333 416

7,66 €

39.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20120057,
splatnej
dna AGRO TAMI a.s.
27.11.2012

Cabajská 10, 950 22 Nitra

36 467 430

243,79 €

40.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110046,
splatnej
dna ZAMECNICTVI HH s. r. o.
21.03.2011

Ostravská 161, Ceský Tešín
25 908 634
- Mosty 6, 737 01

4,00 €

41.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110066,
splatnej
dna KUBO Slovakia,s.r.o.
30.04.2011

Potocná
Trencín

65,95 €

42.

Neuhradený zostatok faktúry c.
Nám. 1. Mája 16/98, 922 05
11000533,
splatnej
dna PRITRSKY EMIL - PEKAREN
11 906 162
Chtelnica
02.06.2011

383,45 €

43.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110095,
splatnej
dna ADANO plus, s. r. o.
31.07.2011

Žilinská 8, 811 05 Bratislava 43 870 228

0,76 €

Potocná
Trencín

124,12 €

44.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110100,
splatnej
dna KUBO Slovakia,s.r.o.

2,

2,

2,

58/75,

58/75,

919

919

821

919

911

911

04

04

04

04

01

01

45 236 593

45 236 593
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44.

20110100,
31.07.2011

splatnej

Konkurzy a reštrukturalizácie
dna KUBO Slovakia,s.r.o.

Deň vydania: 28.11.2014
45 236 593

Trencín

124,12 €

45.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110110,
splatnej
dna Cuncik Milan
31.07.2011

Bananska 74, 921 01 Banka 11 753 692

82,02 €

46.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110131,
splatnej
dna ADANO plus, s. r. o.
31.10.2011

Žilinská 8, 811 05 Bratislava 43 870 228

11,78 €

47.

Neuhradený zostatok faktúry c.
BOOM
20110133,
splatnej
dna
s.r.o.
31.10.2011

48.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110135,
splatnej
dna KUBO Slovakia,s.r.o.
31.10.2011

Potocná
Trencín

49.

SNACK

SLOVAKIA Nalepková
Batizovce

270,

059

35

58/75,

911

01

31 691 633

0,84 €

45 236 593

12,85 €

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110140,
splatnej
dna Cuncik Milan
31.10.2011

Bananska 74, 921 01 Banka 11 753 692

78,68 €

50.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20090008,
splatnej
dna MOKOS TIBOR - MOKIT
03.03.2009

Rybárska 49,
Hurbanovo

22 709 266

27,98 €

51.

Neuhradený zostatok faktúry c.
Belansky Vladimir Ing.- B§ B Moyzesova 816/101-3, 017
20110148,
splatnej
dna
32 899 971
Bratia Belanski
01 Považská Bystrica
05.12.2011

49,90 €

52.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110160,
splatnej
dna AKA Export-Import s.r.o.
14.01.2012

Továrenská
Smolenice

14,58 €

53.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20110161,
splatnej
dna Cuncik Milan
14.01.2012

Bananska 74, 921 01 Banka 11 753 692

54.

Neuhradený zostatok faktúry c.
ROYAL
10002078,
splatnej
dna
MEZOGAZDASAGI kft
15.03.2010

55.

Neuhradený zostatok faktúry c.
ROYAL
10002080,
splatnej
dna
MEZOGAZDASAGI kft
15.03.2010

56.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002357,
splatnej
dna OSF s.r.o.
06.04.2010

Tuchyňa
Tuchyňa

43 972 314

761,11 €

57.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002444,
splatnej
dna JANKOVIC MILOS
03.04.2010

Babulicov Vrch 375, 916 13
36 962 139
Kostolné

561,05 €

58.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002477,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
15.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

7 419,89 €

59.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002633,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
20.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

791,41 €

60.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002680,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
21.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

349,50 €

CORN

CORN

2,

947

919

01

04

45 333 416

5,41 €

Rakoczi ut. 53, BUDAPEST 0110-040952 12 316,50 €

Rakoczi ut. 53, BUDAPEST 0110-040952 12 316,50 €

86,

018

55
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61.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002681,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
21.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

62.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002687,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
21.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

63.

34 105 042

6 656,27 €

34 105 042

230,76 €

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002714,
splatnej
dna JANKOVIC MILOS
11.04.2010

Babulicov Vrch 375, 916 13
36 962 139
Kostolné

509,84 €

64.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002737,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
22.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

1 102,42 €

65.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002738,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
22.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

1 989,00 €

66.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002754,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
27.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

2 481,98 €

67.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002812,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
28.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

252,28 €

68.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20100101,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
01.05.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

1 507,34 €

69.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002818,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
28.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

546,81 €

70.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002819,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
28.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

296,67 €

71.

Neuhradený zostatok faktúry c.
ROYAL
10002820,
splatnej
dna
MEZOGAZDASAGI kft
10.04.2010

72.

Neuhradený zostatok faktúry c.
ROYAL
10002821,
splatnej
dna
MEZOGAZDASAGI kft
10.04.2010

73.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002853,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
29.04.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

74.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10002955,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
04.05.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

75.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10003020,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
05.05.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

76.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10003021,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
05.05.2010

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

CORN

CORN

Rakoczi ut. 53, BUDAPEST 0110-040952 12 437,25 €

Rakoczi ut. 53, BUDAPEST 0110-040952 12 437,25 €

34 105 042

524,02 €

34 105 042

4 163,12 €

34 105 042

4 933,89 €

34 105 042

3 739,40 €
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77.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10003176,
splatnej
dna Tabackova Monika
04.05.2010

Lucanska 191/12, 013 11
43 926 355
Lietavská Lúcka

674,90 €

78.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10003281,
splatnej
dna ZEOTOP s.r.o.
10.05.2010

Zlatovská
Trencín

3 057,04 €

79.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20100251,
splatnej
dna VANCO STEFAN
27.07.2010

KOSTOLNE
NAMESTIE
22 801 103
325, 925 63 Dolná Streda

27,10 €

80.

Neuhradený zostatok faktúry c.
ZEOTOP s.r.o.
9007900, splatnej dna 28.07.2009

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

59 585,56 €

81.

Neuhradený zostatok faktúry c.
ZEOTOP s.r.o.
9008136, splatnej dna 04.08.2009

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

65 238,30 €

82.

Neuhradený zostatok faktúry c.
ZEOTOP s.r.o.
9008316, splatnej dna 03.08.2009

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

34 731,34 €

83.

Neuhradený zostatok faktúry c.
ZEOTOP s.r.o.
9008317, splatnej dna 03.08.2009

Zlatovská
Trencín

32,

911

05

34 105 042

35 187,23 €

84.

Neuhradený zostatok faktúry c.
20100372,
splatnej
dna Bro-ker, s.r.o.
29.10.2010

Letomostie 1/E,
Nové Zámky

45 242 895

66,15 €

85.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10009157,
splatnej
dna ZAMECNICTVI HH s. r. o.
22.12.2010

Ostravská 161, Ceský Tešín
25 908 634
- Mosty 6, 737 01

77 486,96 €

86.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10009158,
splatnej
dna ZAMECNICTVI HH s. r. o.
22.12.2010

Ostravská 161, Ceský Tešín
25 908 634
- Mosty 6, 737 01

280 516,74 €

87.

Neuhradený zostatok faktúry c.
10009186,
splatnej
dna KOSTOLANSKY SLAVKO
23.12.2010

Atriová 21, 917 00 Trnava

33 214 212

388,42 €

88.

Neuhradený zostatok faktúry c. LUCIAKOVA
9009547, splatnej dna 23.09.2009 DONA

MARCELA

- BUCANY
Bucany

688,

919

28

43 117 601

1 425,33 €

89.

Neuhradený zostatok faktúry c. LUCIAKOVA
9009605, splatnej dna 24.09.2009 DONA

MARCELA

- BUCANY
Bucany

688,

919

28

43 117 601

981,36 €

90.

Neuhradený zostatok faktúry c. LUCIAKOVA
9009606, splatnej dna 24.09.2009 DONA

MARCELA

- BUCANY
Bucany

688,

919

28

43 117 601

1 047,37 €

91.

Neuhradený zostatok faktúry c. LUCIAKOVA
9009808, splatnej dna 02.10.2009 DONA

MARCELA

- BUCANY
Bucany

688,

919

28

43 117 601

224,71 €

92.

Neuhradený zostatok faktúry c. LUCIAKOVA
9009844, splatnej dna 05.10.2009 DONA

MARCELA

- BUCANY
Bucany

688,

919

28

43 117 601

95,52 €

32,

911

940

05

02

34 105 042
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MARCELA

- BUCANY
Bucany

688,

93.

Neuhradený zostatok faktúry c. LUCIAKOVA
9009845, splatnej dna 05.10.2009 DONA

94.

Neuhradený zostatok faktúry c.
KAMNIK - Trade Kft
9011858, splatnej dna 22.11.2009

Nyul utca 52, Akaszto,
03-09-118985 12 474,00 €
Madarská republika

95.

Neuhradený zostatok faktúry c.
Natalia 44, s.r.o.
9012280, splatnej dna 16.12.2009

Hurbanova
Trencín

96.

Neuhradený zostatok faktúry c.
HOTELS WORD kft
9012428, splatnej dna 10.12.2009

Kele utca 92, Siofók,
1409308902 9 099,00 €
Madarská republika

97.

Neuhradený zostatok faktúry c.
Natalia 44, s.r.o.
9012488, splatnej dna 22.12.2009

Hurbanova
Trencín

98.

Neuhradený zostatok faktúry c. SPEED-MAGIC
9012751, splatnej dna 19.12.2009 Zrt \\2103015

42,

42,

Export-Import PETOFI
,KISKOROS

919

Deň vydania: 28.11.2014

911

911

28

01

01

UT.106

43 117 601

36 334 367

311,42 €

857,92 €

36 334 367

1 089,96 €

310100414

12 558,00 €

Minimálna akceptovateľná cena v ponukovom konaní za súbor pohľadávok:
50 % súpisovej hodnoty.
Lehota na predkladanie ponúk:

od 01.12.2014 do 15.12.2014

Miesto na predkladanie ponúk:
Ponuka musí byť doručená v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
Úpadcu: JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s výrazným označením: „KONKURZ
ADIMEX, s.r.o., ZÁVӒZNÁ PONUKA - POHĽADÁVKY – NEOTVÁRAŤ“.
Spôsob oboznámenia sa podmienkami verejného ponukového konania:
Záujemca si môže podmienky verejného ponukového konania vyžiadať u správcu e-mailom zaslaným na
bilsky.spravca@gmail.com, ktoré mu budú následne doručené na ním uvedenú e-mailovú adresu.
Termín a miesto otvárania obálok s ponukami:
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 16.12.2014 o 11,00 hod. v kancelárii správcu Úpadcu na adrese Pekárska 11,
917 01 Trnava.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca ponuky vyhodnotí do 7 dní odo dňa otvorenia obálok, t.j. do 23.12.2014.
Otázky súvisiace s ponukovým konaním:
Otázky súvisiace s ponukovým konaním záujemca môže zasielať na bilsky.spravca@gmail.com.

V Trnave dňa 25.11.2014
JUDr. Erik Bilský,
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správca S1477

K023129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R.A.S., s.r.o., Sveržov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 897
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2014 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy:
Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcu: Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 795 364 a sídlom
miestnepríslušnej kancelárie: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok (ďalej aj len ako „Dozorný správca“), v zmysle
ust. § 163 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu
obchodnej spoločnosti R.A.S., s.r.o., Sveržov, Priemyselná 3005/1, Bardejov 085 01, Slovenská republika, IČO: 31
679 897 (ďalej aj len ako „Dlžník“ alebo „Osoba podliehajúca dozornej správe“) potvrdeného uznesením Okresného
súdu v Prešov sp. zn. 1R/3/2014 zo dňa 11.11.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 222/2014, zo dňa
20.11.2014 sa nad Dlžníkom zavádza dozorná správa.
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia
reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v
Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu na
majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe.
Právne úkony podliehajúce súhlasu Dozorného správcu: Právnymi úkonmi Dlžníka, ktoré podľa záväznej časti jej
reštrukturalizačného plánu majú počas dozornej správy podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo
inej právnickej osobe;
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Predkladateľa plánu
zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Predkladateľa plánu alebo k vzniku
ručiteľského záväzku Predkladateľa plánu;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Predkladateľ plánu
poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena
plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené
záujmy veriteľa alebo veriteľov Predkladateľa plánu na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok;
akékoľvek plnenie peňažného záväzku Predkladateľa plánu v hodnote prevyšujúcej 10.000,00 Eur alebo
viacerých peňažných záväzkov Predkladateľa plánu voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej
100.000,00 Eur v priebehu šiestich (šiestich) mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov
vyplývajúcich z právneho úkonu schváleného Správcom;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote
prevyšujúcej 100.000,00 Eur;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Predkladateľa plánu alebo
záväzok Predkladateľa plánu strpieť určitú činnosť alebo záväzok Predkladateľa plánu zdržať sa určitej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záväzok Predkladateľa plánu strpieť určitú činnosť alebo záväzok Predkladateľa plánu zdržať sa určitej
činnosti po dobu viac ako 3 (troch) mesiacov;
pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s
Predkladateľom plánu;
pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Predkladateľom
plánu v rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o
peňažných a/alebo nepeňažných nárokov zamestnanca voči Predkladateľovi plánu po skončení pracovného
pomeru;
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych
úkonov, na základe ktorých by Predkladateľovi plánu vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného
plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z
kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv
ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom;
plnenie peňažných záväzkov Predkladateľa plánu alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
každý právny úkon medzi Predkladateľom plánu a jeho Spriaznenými osobami alebo medzi Predkladateľom
plánu a Spriaznenými osobami veriteľov Predkladateľa plánu;
uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej
Správcom, zo strany Predkladateľa plánu podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku alebo
uznania nároku vykonaného pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Ak Dlžník urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením
reštrukturalizačného plánu bol na majetok Dlžníka vyhlásený konkurz.

Prvá arbitrážna k.s.
Ing.Vojtech Švantner, komplementár

K023130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Krištofovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. L. Svobodu 1813/43, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 040 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/7/2013 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1R/7/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zora Krištofovičová, Nám. G. L. Svobodu 1813/43,
969 01 Banská Štiavnica, IČO: 40 040 721, týmto oznamuje, že do správcovského spisu č.k. 1R/7/2013 S1168 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica, a to v úradných
hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod. Žiadosť o termín k nahliadnutiu do
správcovského spisu je možné dohodnúť si na tel.č. : 048/41 54 184 alebo na email adrese :
rybarikova@1uctovna.sk.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 25.11.2014
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K023131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Krištofovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. L. Svobodu 1813/43, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 040 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/7/2013 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1R/7/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zora Krištofovičová, Nám. G. L. Svobodu 1813/43,
969 01 Banská Štiavnica, IČO: 40 040 721, týmto v súlade s § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje doručenie prihlášky pohľadávok od veriteľa :
Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica, IČO : 00 166 375
po základnej prihlasovacej lehote v celkovej prihlásenej sume : 1.000,00 Eur
V Banskej Bystrici, dňa 25.11.2014
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca

K023132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APS ALKON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 582 387
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/70/2013 S1579
Spisová značka súdneho spisu:
26K/70/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca JUDr. Vladimír Kotus úpadcu : APS ALKON a.s., IČO: 36 582 387, so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17
Košice, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:

HASIL, s.r.o.

Sídlo:

Tomášikova ulica 19, 821 02 Bratislava Slovenská republika

IČO:

36 030 279

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

997,05 eur
1
25.11.2014
neuplatnené
383
25.11.2014
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JUDr. Vladimír Kotus, správca

K023133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Kurtiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť SNP 82/681, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/6/2013 S628
Spisová značka súdneho spisu:
38K/6/2013
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Druh podania:

Správca konkurznej podstaty na základe jeho povinnosti upravenej v ustanovení § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v aktuálnom znení (ďalej len "ZKR") zverejňuje návrh rozvrhu výťažku zostaveného
podľa § 98 ZKR a zároveň ukladám 15 dňovú lehotu na jeho schválenie resp. zaslanie námietok k nemu.

Návrh
rozvrhu výťažku podľa § 98 ZKR

1. Všeobecne o priebehu konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38K/6/2013-78 zo dňa 05.08.2013, ktoré mi bolo doručené dňa
09.08.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972, bytom Štvrť SNP
82/681, Trenčianske Teplice (ďalej len „úpadca“) a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu. Toto
uznesenie bolo uverejnené v obchodnom vestníku OV 153/2013 zo dňa 09.08.2013.

V súlade s § 73 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca zabezpečil zistenie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho úpadcovi, pričom zistený majetok spísal
výlučne do súpisu všeobecnej podstaty, z dôvodu, že v predmetnom konkurznom konaní neexistuje žiadna
oddelená podstata a tento zoznam majetku bol v zákonom stanovenej lehote zverejnený v Obchodnom vestníku č.
194/2013 dňa 08.10.2013 a v ďalších následných doplneniach a zmenách.

V konkurznom konaní boli v zákonnej 45-dňovej lehote prihlásené výlučne pohľadávky nezabezpečených
veriteľov. Ide o veriteľov:
1. CETELEM SLOVENSKO, a.s., Panenská 7, Bratislava, IČO: 35 787 783
2. HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 36 234 176
3. Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31 340 890
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4. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004
5. Sociálna poisťovňa, 29. Augusta 8-10, Bratislava, 30 807 484
6. Teléfonica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863
7. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 35 884 789

V súlade s § 34 ods.1 ZKR správca uverejnením oznamu v Obchodnom vestníku č. 176/2013 zo dňa
12.09.2013 v zákonnej lehote zvolal prvú schôdzu veriteľov, ktorej termín konania určil na deň 12.11.2013 o 10.00
hod. v sídle správcu Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica. Na tejto schôdzi veriteľov sa nezúčastnil žiaden
veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Dňa 09.12.2013 bolo správcovi doručené späťvzatie prihlášky veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. a to
z dôvodu uhradenia dlžnej sumy spoludlžníčkou úpdacu.
Dňa 27.02.2014 o 10:00 hod sa v priestoroch sídla správcu konala ďalšia schôdza veriteľov, ktorej programom
bolo najmä zvolenie zástupcu veriteľov. Napriek tejto skutočnosti sa predmetnej schôdze veriteľov nezúčastnil
žiaden z veriteľov oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať a z tohto dôvodu ako aj z dôvodu hospodárnosti
a efektívnosti konkurzného konania správca nezvolával ďalšiu schôdzu veriteľov a pôsobnosť zástupcu veriteľov
vykonáva v tomto konkurznom konaní súd.

2. Speňažovanie

1) Do majetku úpadcu boli pôvodne zapísané 3 položky a to pohľadávky proti spoločnostiam REGIONAL CLIENTIS
s.r.o., Špitálska ul. 2905, 945 01 Komárno, IČO: 46 380 027 vzniknutá z titulu bezdôvodného obohatenia so
súpisovou hodnotou 1.200,00 Eur a peňažná pohľadávka voči dlžníkovi D&M Brokers Corporation Ltd., vzniknutá
z titulu bezdôvodného obohatenia so súpisovou hodnotou 1.000,00 Eur a taktiež finančná hotovosť na účte úpadcu.
Vzhľadom ku skutočnosti, že pohľadávky voči dlžníkom úpadcu boli ťažko vymáhateľné resp. nevymáhateľné
požiadal správca zástupcu veriteľov o udelenie súhlasu s vylúčením týchto pohľadávok zo súpisu majetku úpadcu
a po udelení súhlasu boli predmetné pohľadávky vylúčené zo súpisu majetku podstát.
2) Samotné speňažovanie predstavovalo postup, v ktorom správca zaistil prostriedky na účte úpadcu a následne
bolo potrebné tieto prerozdeliť medzi jednotlivých veriteľov, ktorí mali zapísané svoje pohľadávky proti podstate
resp. pohľadávky ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a veritelia si ich riadne uplatnili prihláškou.

3. Výťažok

Konkurzná podstata sa v tomto konkurznom konaní člení výlučne na všeobecnú podstatu, nakoľko žiadny
z veriteľov si neprihlásil pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom.
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Správca konštatuje, že speňažením resp. zaistením peňažných prostriedkov na účte úpadcu získal výťažok vo
výške 2635,66 Eur.

Jednotlivé súpisové zložky majetku, výťažok z ich speňaženia a k nim priradené sumy pohľadávok proti podstate
tvoria prílohu tohto návrhu.

4. Pohľadávky proti podstate

Správca konštatuje, že v konkurze boli do času vyhotovenia tohto návrhu uplatnené pohľadávky proti podstate
v celkovej sume 824,11 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto pohľadávok proti
podstate, ako aj ich rozpočítanie na všetky súpisové zložky majetku, či priradenie k súpisovým zložkám všeobecnej
alebo oddelenej podstaty, sú uvedené v priloženom prehľade.
K sume 824,11 EUR, ako celkovej sume pohľadávok proti podstate do dňa vypracovania rozvrhu výťažku, boli pri
vypracovaní tohto návrhu pripočítané odhadované náklady na budúcu správu vo výške 20,00 Eur a odmena
správcu vo výške 29,70 Eur s DPH spolu 49,70 Eur.

V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate tak ako sú tieto evidované v prílohe tohto
dokumentu a to výlučne veriteľovi JUDr. Róbert Fatura, správca.

5. Odmena správcu

Správca konštatuje, že:

a)za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov mu bola uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.
38K/6/2013 zo dňa 13.05.2014 priznaná odmena v sume 796,66 EUR, ktorá bola čiastočne uhradená vo
výške 663,88 Eur.
b)Správca zabezpečil peňažné prostriedky spolu v hodnote 2635,66 Eur, pričom po odčítaní priradených
pohľadávok proti podstate (160,23 EUR) predstavuje základ pre určenie odmeny správcu suma vo výške 2475,43
EUR a v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo
za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi
odmena 1 % z výťažku, pričom odmena za zabezpečenie peňažných prostriedkov je tak vo výške 24,75 Eur.

Celková odmena správcu potom predstavuje sumu 24,75 EUR (29,70 Eur s DPH), a ako pohľadávka proti podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková odmena správcu potom predstavuje sumu 24,75 EUR (29,70 Eur s DPH), a ako pohľadávka proti podstate
bola rozpočítaná ku súpisovej zložke majetku pre potreby stanovenia konkrétnych súm určených na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov.

6. Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom

Celková suma pripadajúca na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je tak vo výške 2445,73 Eur, ktorá je po
odpočítaní odhadovaných budúcich nákladov vo výške 2425,73 Eur a bude medzi nich rozdelená, tak ako je to
uvedené v prílohe tohto dokumentu.

V prípade, že správca získa v prospech úpadcu výťažok neuvedený v tomto rozvrhu, alebo dôjde k
uspokojeniu pohľadávok proti podstate v menšom rozsahu, alebo predpokladané budúce pohľadávky proti podstate
nevzniknú, takýto zostatok správca rozdelí medzi veriteľov podľa rovnakých princípov, ako v tomto rozvrhu.

_________________________
JUDr. Róbert Fatura
správca

K023134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CI HOLDING, akciová spoločnosť "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 020 095
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2012 S1362
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca na základe §28 ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 24. 10. 2014 boli do konania 2K/5/2012 doručená prihláška
veriteľa Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, s celkovým
počtom 4 prihlášky a prihlásenou sumou vo výške 230,60 Euro.

K023135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 4, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 742 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/34/2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY
TAXI-TREND, s miestom podnikania Alstrova 4, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 31 742 939, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 2K/34/2014, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského
spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Páričkova 18, 821 08 Bratislava, v
bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č.: +421 903 610 966, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: hudekova@spravca.eu
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K023136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 4, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 742 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Peter FitošDISPEČERSKE SLUŽBY TAXI-TREND, s miestom podnikania Alstrova 4, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 31 742
939, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 2K/34/2014 zo dňa
14.11.2014 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 224/2014 zo dňa 24.11.2014 vyhlásený konkurz a za správcu
úpadcu bola ustanovená JUDr. Barbora Hudeková.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee in
bankruptcy, I would like to inform you that on the 24th November 2014 was in the Commercial bulletin No. 224/2014
published the Declaration of Insolvency of Debtor Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXI-TREND, Alstrova 4,
831 06 Bratislava-Rača, ID: 31 742 939 by the District Court Bratislava I, Case No. 2K/34/2014 and JUDr. Barbora
Hudeková was appointed as the trustee in bankruptcy.
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).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, 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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Barbora Hudeková, správca, Bratislava, 24.11.2014

K023137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Čapošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálova 20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
8K/7/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Renáta Čapošová, nar. 12.10.1964, bytom
Hálova 20, 851 01 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2014,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Páričkova 18, 821 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od
09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 903 610 966, alebo elektronickou poštou na
e-mailovú adresu: hudekova@spravca.eu.
JUDr. Barbora Hudeková, správca
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K023138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL promotion, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 27, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 667
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/65/2012 S1362
Spisová značka súdneho spisu:
6K/65/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca na základe §28 ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 17. 07. 2014 a 19. 11. 2014 boli do konania 6K/65/2012
doručené prihlášky veriteľa Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, s celkovým počtom pohľadávok 16 a prihlásenou sumou vo výške 48.786,80 Eur.

K023139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Ballay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.3.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2013 s1522
Spisová značka súdneho spisu:
1K/30/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

Mgr. Andrea Šperková, správkyňa konkurznej podstaty (ďalej len "Správkyňa") úpadcu Ing. Ľubomír Ballay, nar.
30.3.1965, bytom Kapicova 1192/2, 851 01 Bratislava (do 31.10.2013 podnikajúci pod IČO-om: 30 597 072, s
miestom podnikania Hliník 249, 014 01 Bytča) (ďalej len "Úpadca"), týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty.

Správkyňa zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

V zmysle § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien "Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u
správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a
musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada".

V Čadci dňa 25.11.2014

Mgr. Andrea Šperková
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Správkyňa Úpadcu

K023140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Srnánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drahošanka 684, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 359 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1k/22/2014-1520
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jaroslav Plichta, správca úpadcu Ján Srnánek, Drahošanka 684, Čadca, 022 01 dopĺňa súpis všeobecnej
podstaty o nové súpisové zložky majetku.
Typ súpisovej
Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata
zložky majetku

Spol.
podiel
úpadcu

Súpis.
hodnota
majetku

hnuteľná vec

Dacia Logan, kategória M1, dátum prvej evidencie 16.7.2007,
VIN:UU1LSDAEH37850365, zdvihový objem valcov 1390cm3, výkon motora 55kW,
farba žltá, technický preukaz:PA130520, počet najazdených kilometrov 138.000km

1/1

€1,500.00

hnuteľná vec

Peugeot Boxer, kategória N1, druh karosérie:BA VALNÍKOVÁ, ŠPZ:CA523BF,
Tech.preukaz:SF868606, VIN:VF3233HJ216208967, farba biela, dátum prvej
evidencie 2.1.2002, nutná oprava spojky

1/1

€1,500.00

sporný zápis
v prospech

K023141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastlinná výroba, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce ., 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 708 595
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Pirč
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9K/21/2007 - S 714
Spisová značka súdneho spisu:
9K/21/2007
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ján Pirč, správca konkurznej podstaty úpadcu: Rastlinná výroba, spol. s r.o. Sliepkovce, IČO 31 708 595,
týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledujúce súpisové zložky:

1. Peňažná pohľadávka v sume 177.691,50 Sk (5.898,28 €); dlžník: 1. Agromaš, a.s., IČO 36 191 558, 2. Ing
Jozef Juhás, 3. Andrej Sabol; právny dôvod: bezdôvodné obohatenie v prípade dlžníka v 1. rade, resp.
náhrada škody dlžníkov v 2. a 3. rade z dôvodu prenechania užívania poľnohosp. pôdy dlžníkovi v 1. rade
bez protiplnenia a pohľadávku si v konkurze uplatnil SPF Bratislava ako 1. splátku nájomného za rok 2007
spolu s úrokom z omeškania; súpisová hodnota majetku 177.691,50 Sk (5.898,28 €); zverejnené v OV
80B/2008 dňa 24.04.2008 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.
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2.Peňažná pohľadávka v sume 214.925,50 Sk (7.134,21 €); dlžník: 1. Agromaš, a.s., IČO 36 191 558, 2. Ing Jozef
Juhás, 3. Andrej Sabol; právny dôvod: bezdôvodné obohatenie v prípade dlžníka v 1. rade, resp. náhrada škody
dlžníkov v 2. a 3. rade z dôvodu prenechania užívania poľnohosp. pôdy dlžníkovi v 1. rade bez protiplnenia
a pohľadávku si v konkurze uplatnil SPF Bratislava ako 2. splátku nájomného za rok 2007 spolu s úrokom z
omeškania; súpisová hodnota majetku 214.925,50 Sk (7.134,21 €); zverejnené v OV 80B/2008 dňa 24.04.2008 ako
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.
Právny dôvod vylúčenia vyššie uvedených položiek:
Právoplatný a vykonateľný rozsudok Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31Cbi/2/2008, zo dňa 16.10.2014,
v právnej veci JUDr. Ján Pirč, SKP c/a Agromaš, a.s., a spol., o zaplatenie 13.032,50 € s prísl. – žaloba
v celom rozsahu zamietnutá.

3.Iná majetková hodnota – Nedokončená rastlinná výroba na ornej pôde o výmere 420,2249 ha prenajatá
od SPF; súpisová hodnota majetku 10.085.397 Sk (334.773,85 €), zverejnené v OV 88B/2008 dňa
07.05.2008 ako doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.

Dôvod vylúčenia vyššie uvedenej položky:

Právoplatný a vykonateľný rozsudok Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30Cb/200/2010, zo dňa 04.09.2013,
v právnej veci JUDr. Ján Pirč, SKP c/a Agromaš, a.s., o vydanie nedokončenej výroby s eventuálnym
nárokom na peňažné plnenie v sume 334.773,84 €, v znení opravného uznesenia zo dňa 06.12.2013, č. k.
30Cb/200/2010-76 – žaloba v celom rozsahu zamietnutá.

JUDr. Ján Pirč, správca

K023142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlastimil Várady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 721/19, 990 01 Veľký Krtiíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2014 S 699
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

JUDr. Ivana Gajdošíková, ako správca úpadcu Vlastimil Várady, nar. 24.10.1977, trvale bytom 990 01 Veľký
Krtíš, Školská 721/19 týmto podľa § 101 ods. 1 ZKR zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku:
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ:
1.1. Vyhlásenie konkurzu:
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Vlastimil Várady, nar. 24.10.1977, trvale bytom 990 01 Veľký Krtíš, Školská 721/19 podal na Okresný súd Banská
Bystrica návrh na vyhlásenie konkurzu. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
663,88 € uhradil dlžník na účet súdu (jeho nespotrebovaná časť bola neskôr prevedená k rukám správcu, pričom
sa stala súčasťou všeobecnej podstaty).
Konkurzné konanie voči dlžníkovi bolo začaté Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.3.2014,
pričom toto bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 58/2014 zo dňa 25.3.2014. Následne Uznesením Okresného
súdu v Banskej Bystrici č.k. 2K 15/2014 dňa 31.3.2014, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 66/2014 zo
dňa 4.4.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Ivana
Gajdošíková, správca so sídlom 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 146/13. Na základe tohto uznesenia začal správca
vykonávať svoju funkciu. Úpadca Vlastimil Várady bol v čase podania návrhu na začatie konkurzného konania
zamestnaný v spoločnosti ADOS-MZ, s.r.o., so sídlom Veľký Krtíš, Veľké Straciny 2.
Nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť, nebol spoločníkom žiadnej obchodnej spoločnosti so sídlom na území
Slovenskej republiky.

1.2. Prihlasovanie a popieranie pohľadávok:
V konkurze si uplatnili prihláškou svoje pohľadávky celkovo 2 nezabezpečení veritelia s celkovou sumou
prihlásených pohľadávok vo výške 84.378,17 €. Na všetky prihlásené pohľadávky sa prihliada a žiadnu správca
nepoprel ani do výšky, ani právneho dôvodu prihlásenej pohľadávky.

1.3. Súpis podstaty:
Úpadca v čase vyhlásenia konkurzu nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť a bol zamestnaný. Okrem mzdy
nepoberá žiadny iný príjem.
Počas trvania doby zamestnania boli úpadcovi vykonané zrážky zo mzdy vo výške, ako je možné príjem postihnúť
výkonom rozhodnutia, a tieto boli zahrnuté do všeobecnej podstaty. Správca na základe úplného zoznamu majetku
zostaveného úpadcom a ďalších podkladov (§ 73 ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinnosti úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení
s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), ohliadok a fyzických inventúr majetku úpadcu a prihlásených pohľadávok
vyhotovil v zmysle § 76 ZKR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý v zmysle § 76 ods. 3 ZKR pravidelne
aktualizoval.
Podľa § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 109/2014, č. 134/2014, č. 142/2014, č. 178/2014, 184/2014, č. 207/2014.
Odporovateľné právne úkony úpadcu správca nezistil. Správca nezistil ani majetok zabezpečujúci úpadcove
záväzky.

1.4. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

1.5. Schôdza veriteľov
Dňa 3.6.2014 správca v obchodnom vestníku č. 156/2012 zvolal prvú schôdzu veriteľov. Schôdza sa uskutočnila
dňa 8.7.2014 o 9:30 hod. v kancelárii správcu na ul. J. Kozáčeka 146/13 vo Zvolene. Na prvej schôdzi veriteľov bol
za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ Daňový úrad Banská Bystrica. Prezenčnú listinu a zápisnicu z prvej schôdze
veriteľov správca doručil súdu dňa 8.7.2014.
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1.6. Speňaženie konkurznej podstaty:
V rámci speňaženia konkurznej podstaty došlo k zabezpečeniu peňažnej hotovosti úpadcu, a k vykonávaniu zrážok
zo mzdy.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ:
2.1. Výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty:
Speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu bol získaný výťažok v celkovej výške 3.593,30 € ( finančná
hotovosť úpadcu 663,88 € + finančná hotovosť úpadcu 1.700,- € + zrážky zo mzdy 1.229,42 € ).
2.2. Pohľadávky proti podstate:
V konkurze boli uplatnené a správcom uznané nasledovné pohľadávky proti podstate v celkovej výške :
-

129,39 € - uhradené :

Poštovné

17,85 €

Overovanie

6€

kancelársky materiál, cestovné

76,54 €

náklady 1 SV

15,00 €

Telefónne poplatky

14,00 €

-

663,88 € - uhradené

odmena SKP do 1. schôdze veriteľov

-

663,88 €

61,47 € - neuhradené

Odmena správcu

-

61,47 €

5,85 € - neuhradené

súdny poplatok

-

5,85 €

20,- € - neuhradené

náklady vydania výťažku a ukončenia konkurzu

20,00 €

SPOLU: 793,27 € uhradené a suma 87,32 € neuhradené.
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2.3. Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom:
Úpadca : Vlastimil Várady
č.k. 2 K 15/2014
P.č.

Veriteľ

prihlásená suma

suma pre veriteľa

neuhradený zostatok pohľadávky

2 712,71 €

1

Slovenská konsolidačná, a.s.,

79 378,17 €

2 551,96 €

76 826,21 €

5 000,00 €

160,75 €

4 839,25 €

84 378,17 €

2 712,71

81 665,46 €

BA, Cintorínska 21
postúpené od
Slovenská republika Daňový úrad Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica, Nová 13

2

Kurtík Martin
974 01 BB, Na Uhlisku 1207/14

Spolu

Poučenie správcu:
Podľa § 101 ods. 1 ZKR správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť odo dňa jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Vo Zvolene 25.11.2014

JUDr. Ivana Gajdošíková, správca úpadcu

K023143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VITAL, a.s. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2014 S 580

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

53

Obchodný vestník 228/2014
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.11.2014

3R/2/2014 S 580
3R/2/2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: spoločnosti VITAL a.s., so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, IČO: 36
381 250, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 10109/L (ďalej aj ako len
“Dlžník“ alebo „Predkladateľ Plánu“), vedenom pred Okresným súdom Žilina, pod spis. zn.: 3R/2/2014.
Sp. zn.:3R/2/2014
Miesto konania: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, Bratislava
Dátum, čas: 25.11.2014 o 13,00 hod.
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930 zastúpená Ing. Janou Šmelkovou na základe poverenia zo dňa
12.03.2014
2. Démos trade, s.r.o., IČO: 36 439 851 zastúpená Mgr. Elenou Plevovou na základe plnej moci zo dňa
24.11.2014
3. Sociálna poisťovňa, a.s., IČO: 30807484 zastúpená Mgr. Michaelou Hrčkovou na základe poverenia zo
dňa 25.03.2013
Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Hlasovanie o predloženom návrhu záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
4. Záver
Ad 1/ Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie
3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 (ďalej len „zvolávateľ “) v zmysle § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“). V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov,
pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že na zasadnutí
veriteľského výboru sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru, t.j. veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Ad 2/ Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu
reštrukturalizačného plánu Dlžníka
Zvolávateľ oznámil prítomným členom veriteľského výboru, že Dlžník ako predkladateľ záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu (ďalej len „Plán“) doručil dňa 03.11.2014 Tatra banke, a.s. Plán, t.j. v lehote stanovenej
zákonom podľa § 143 ods. 1 ZKR v spojení s § 203a ods. 2 ZKR. Veriteľský výbor Uznesením č.1 na zasadnutí
veriteľského výboru konanom dňa 12.11.2014 určila Dlžníkovi v súlade s §144 ods.1 lehotu na prepracovanie Plánu
v zmysle pripomienok vznesených veriteľským výborom. Dlžník predložil prepracovaný Plán a doručil ho všetkým
členom veriteľského výboru. Zvolávateľ vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby predniesli svoje
pripomienky a výhrady k Plánu.
K predloženému návrhu Plánu nemal nikto z prítomných členov veriteľského výboru ďalšie pripomienky. Veriteľský
výbor konštatuje, že z pripomienok, ktoré mal Dlžník v súlade s Uznesením č.1 prijatom na zasadnutí veriteľského
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výbor konštatuje, že z pripomienok, ktoré mal Dlžník v súlade s Uznesením č.1 prijatom na zasadnutí veriteľského
výboru konanom dňa 12.11.2014 zapracovať, nazapracoval len žiadosť Sociálnej poisťovne o zaradenie jej
pohľadávky do skupiny pre Plánom nedotknuté pohľadávky. Ostatné pripomienky boli do Plánu zapracované.
Ad 3/ Hlasovanie o schválení predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
Následne predseda veriteľského výboru dal hlasovať o schválení Plánu Dlžníka podľa ust. § 144 ZKR.
Predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu,
ktorí sú oprávnení o schválení plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie
a žiada správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa § 146 ZKR.“
Výsledky hlasovania:
Za: 2 hlasy: Tatra banka, a.s., Démos trade, s.r.o.
Zdržal sa: 0 hlasov
Proti: 1 hlas: Sociálna poisťovňa, a.s.
Výsledok hlasovania:
za 2 hlasy
proti 1 hlas
zdržal sa 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné
u z n e s e n i e č. 1:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka schvaľuje predložený záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR a odporúča všetkým účastníkom plánu,
ktorí sú oprávnení o schválení plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za jeho prijatie
a žiada správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa § 146 ZKR.“
Ad4/ Záver
Na záver sa Zvolávateľ poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a ukončil zasadnutie.
______________________
Tatra banka, a.s.
predseda veriteľského výboru
Ing. Jana Šmelková

K023144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VITAL, a.s. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
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Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.11.2014

3R/2/2014 S 580
3R/2/2014
Iné zverejnenie

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, reštrukturalizačný správca
dlžníka: VITAL, a. s. „v reštrukturalizácii“, so sídlom: Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, IČO: 36 381 250 týmto v zmysle
ustanovenia § 146 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zvoláva schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16.12.2014 o 11:00 h, v sídle správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, pričom prezentácia účastníkov schôdze sa uskutoční v čase od 10:00 h do
začatia schôdze.
Program schvaľovacej schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad
totožnosti, právnické osoby originál výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti.
V zmysle ustanovenia § 146 ods. 4 ZKR, účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj
prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve
úradne osvedčená. V zmysle ustanovenia § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo
prostredníctvom zástupcu.
Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 25. 11. 2014 prijal uznesenie, na základe ktorého veriteľský výbor
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schválil a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať
o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Moyzesova 939/496, 010 01 Žilina v pracovných dňoch a v úradných hodinách od 8:00 h do 11:00 h a od 12:00 h do
15:00 h. Zároveň si správca dovoľuje účastníkov plánu požiadať, aby si termín oboznámenia sa s plánom vopred
dohodli telefonicky na č.: 041/5640302, 0911 307 623.
Žilina 25. 11. 2014
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K023145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Csikos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 371/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2014 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

SKP, k.s. so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava správca úpadcu: Roman Csikos, nar.
07.09.1984, bytom Dunajská 371/9, 929 01 Dunajská Streda, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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07.09.1984, bytom Dunajská 371/9, 929 01 Dunajská Streda, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na č. účtu v tvare IBAN:
SK4309000000005065142125 vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca

K023146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gono
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 1, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Obchodné meno správcu:
AB restructuring k.s.
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2012 S 1611
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o zmarení dražby
(podľa § 21 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

AB restructuring k.s.

II. Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva

Dostojevského rad

b) Orientačné/ súpisné číslo

19

c) Názov obce

Bratislava

e) Štát

Slovensko

d) PSČ

81109

III.

Zapísaný:

V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č.: 1196/B, oddiel: Sr

IV.

IČO/ dátum narodenia

47 241 608

B.

Dátum vykonania dražby

30.10.2014

C.

Miesto vykonania dražby

Dostojevského rad 19, kancelária správcu na prízemí

D.

Čas vykonania dražby

13,00hod.

E

Kolo dražby

Prvé kolo dražby

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3299, vedená na Okresnom úrade Bratislava – katastrálny odbor, okres: Bratislava II,
obec: BA-m.č. VRAKUŇA, katastrálne územie: Vrakuňa ako:
·

Stavby - Byt č. 51 – 5.posch., číslo vchodu 12 , nachádzajúci sa v bytovom dome so súp. č. 8698 na ulici Bučinova 12, Bratislava
postavenom na parcele C-KN parc.č.491/48, 491/49,491/50,491/51, 491/174,491/175, spoluvl. podiel 1/1
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 491/48 o výmere 382 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvl. podiele
3944/647689
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 491/49 o výmere 379 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvl. podiele
3944/647689
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 491/50 o výmere 391 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvl. podiele
3944/647689

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3944/647689
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 491/51 o výmere 174 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvl. podiele
3944/647689
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 491/174 o výmere 151 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvl. podiele
3944/647689
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 491/175 o výmere 181 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvl. podiele
3944/647689
G.

Opis stavu predmetu dražby

Obytný dom so súp.č. 8698 bol postavený klasickou panelovou technológiou v roku 1989 na ulici Bučinovej s vchodmi č. 10,12 a 14v mestskej
časti Bratislava - Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa na rovinatom teréne. Na prízemí so samostatným vstupom zo schodiskového priestoru
sa nachádzajú spoločné zariadenia domu a pivničné priestory. Na prízemí od Poľnohospodárskej ulice sa nachádzajú nebytové priestory obchody. Dom ďalej pozostáva z 9 poschodí s bytmi. Na každom podlaží je 5 bytov. Celkom je vo vchode 45 bytových jednotiek. Dom je
napojený na všetky inžinierske siete.
Spoločnými časťami domu, teda časťami určenými na spoločné užívanie, sú najmä základy, strecha, chodby, obvodové steny vodorovné
nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie
Spoločnými zariadeniami domu sú najmä výťahy, kočikáreň, sušiarne, práčovne, mangľovňa, STA,
bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
V roku 2013-2014 prebehla revitalizácia bytového domu t.j. zatepľovanie obvodového a strešného plášťa, úprava vnútorných spoločných
priestorov, výmena vstupných brán a oprava vonkajších vstupných priestorov a terasy. Obvodové steny domu sú taktiež z celostenových
betónových prefabrikátov s tepelnou izoláciou a vonkajšou povrchovou úpravou silikátovej omietky. Stropy sú s rovným podhľadom. Strecha je
plochá s tepelnou izoláciou a novým povlakom . Klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu úplné. V spoločných schodiskových
priestoroch sú na podestách podlahy s povrchom PVC, schodiskové ramená majú povrchovú úpravu z liateho terazza. Povrchovú úpravu stien
v spoločných priestoroch tvoria vápenné hladké omietky a olejový náter do výšky 135 cm. Vo vstupných priestoroch je keramická dlažba a
olejový
náter
stien
po
výšku
dverí. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Osvetlenie spoločných priestorov je ovládaný pohybovým senzorom. V schodišti je jeden
osobný a jeden nákladný výťah. Dom je vybavený otváraním vchodových dverí magnetickým čipovým kľúčom.
Byt sa nachádza
vo vchode
č. 12 na 5 p.
a má č. 51. Pôvodná
technická dokumentácia
nebola
poskytnutá. Podlahová plocha bytu je 37,03 m2 a podlahová plocha pivničnej kobky prislúchajúcej k bytu č.. 51, ktorá je umiestnená na
prízemí obytného domu je 2,16 m2. Podlahová plocha bytu s pivnicou bola zameraná pri obhliadke nehnuteľnosti.
Podľa vlastníckych dokladov je podlahová plocha bytu bez loggie 39,44m2, vo výpočte sú však uvažované skutočne namerané hodnoty .
Byt sa nachádza na 5 poschodí bytového domu v stredovej sekcií a je v pôvodnom stave okrem okien a balkónových dverí, ktoré boli
vymenené
v
rámci
obnova
domu.
Orientácia
bytu
je
na
východ.
Dispozičné
riešenie:
predsieň,
izba,
kuchyňa,
kúpeľňa
s
WC,
loggia
s
východom
z
obývacej
izby.
Vstupné dvere sú pôvodné, vnútorné hladké, osadené do kovových zárubní. V celom byte sú plastové okná opatrené horizontálnymi
lamelovými
žalúziami. Podlaha
je PVC ,
v kúpeľni
je
keramická
dlažba
a
na loggii
je cementový
poter.
Vybavenie kúpeľne: smaltovaná vaňa, umývadlo, WC kombi, vodovodné batérie sú obyčajné, nad vaňou so sprchou. Stena za vaňou a za
umývadlom
je
obložená
keramickým
obkladom.
Kúpeľňa
je
v
pôvodnom
prevedení.
Vybavenie kuchyne: linka na baze dreva, plynový sporák, smaltovaný drez. Stena za kuchynskou linkou a pri plynovom sporáku je obložená
keramickým
obkladom,
linkou.
V
predsieni
je
osadená
pôvodná
vstavaná
skriňa.
Vykurovanie je diaľkové, radiátory sú oceľové panelové s možnosťou regulácie intenzity kúrenia. Byt je vybavený meračmi spotreby elektrickej
energie,
plynu,
teplej
a
studenej
vody
a
domácim
telefónom.
Podľa
potvrdenia
veku
bol
dom
daný
do
užívania
v
roku
1989.
Celkový stavebno-technický stav objektu je dobrý, so zateplením bytového domu. Na základe revitalizácie bytového domu - životnosť 100 r.
Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je vo veľkosti 3944/647689
H.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:

Poznámka:
poznamenáva
sa
vyhlásenia
konkurzu
Okresným
súdom
Bratislava
I
č.
2K/41/2012
na
majetok
dlžníka a to nehnuteľnosť byt číslo 51 na 5.p., vchod Bučinová 12, správcom AB restructuring k.s. pod značkou: S 1611 zo dňa 17.4.2013,
P-4416/13.Neviaznu na byte žiadne ťarchy ani vecné bremená okrem zákonného záložného práva a záložného práva v prospech banky, ktoré
sa
nahradí
novým.
Ťarchy : - Záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 zák. č. 182/93 Z.z. v znení zák.č.l51/95Z.z. - por.č. :
28 VI. č. 28 - záložné právo v prospech Hl.m. SR Bratislavy na nesplatenú časť ceny bytu a pozemku po dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy v
prípade prevodu bytu na inú osobu ako na manžela/-ku, deti, vnukov alebo rodičov podľa V-6917/00 zo dna 18.10.2001 - por.č.: 28
Vecné
bremeno
spočívajúce
v
práve
doživotného
bývania
a
užívania
bytu
číslo
51
na
5.p.,
vchod
Bučinová
12
v
prospech:
Valter
Binder,
nar.
13.4.1936
podľa
darovacej
zmluvy
V-18997/08
zo
dňa
17.7.2008.
I.

Odhad ceny predmetu dražby

48.500,- €

J.

Výška ceny dosiahnutá vydražením

48.500,- €

K.

Najvyššie podanie:

L.
1.
II.

a) bolo urobené

b) nebolo urobené

Označenie licitátorov:
I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

Mgr. Alexej Vašek, komplementár AB restructuring k.s.

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Bezručova

b) Orientačné/ súpisné číslo

879/2
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c) Názov obce

Kyjov

e) Štát

Česká republika

d) PSČ

Deň vydania: 28.11.2014

697 01

III.

Zapísaný:

V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č.: 1196/B, oddiel: Sr

IV.

IČO/ dátum narodenia

47 241 608

Výsledok dražby: Dražby sa zúčastnilo 5 účastníkov dražby.
Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu 48.500,- €, slovom štyridsaťosemtisícpäťsto eur.

Cena dosiahnutá vydražením nebola vydražiteľom uhradená, čím bola dražba zmarená.

_________________________
Dražobník a navrhovateľ dražby
AB restructuring k.s.
V zast. Mgr. Alexej Vašek - komplementár

K023147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NABAZ plus s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 264 709
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/24/2014 S459
Spisová značka súdneho spisu:
38K/24/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ako správca úpadcu NABAZ plus s.r.o. so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 241 709
týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu na majetok
úpadcu mi bola doručená nasledovnápohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, IČO: 00 310 18:
· pohľadávka v celkovej sume 22.297,49 Eur
· právny dôvod vzniku pohľadávok - neuhradenie poplatku za znečistenie ovzdušia, nezaplatenie dane za
nehnuteľnosť a nezaplatenie miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavbný odpad.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Cyril Syč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 6873/16, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Pluhová 78, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2012 S 1319
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

22. Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou za mesiac október 2014 vo výške 124,10 EUR.
Súpisová hodnota majetku: 124,10 EUR.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K023149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 372/22, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 358 997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 36K/22/2014-77 zo dňa 14.11.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 224/2014 zo dňa 24.11.2014 pod položkou K022777, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Július
Molnár, nar. 17.10.1965, bytom Vrbová 372/22, 925 23 Jelka, s miestom podnikania Vrbová 372/22, 925 23 Jelka,
IČO: 32 358 997, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, č. živ. reg.: 202-9551, právne
zastúpený advokátskou kanceláriou dr. jur. Ferenc Mazács, advokát, Alžbetínske nám. 328/4/1094, P.O.BOX 2, 929
01 Dunajská Streda a JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava bol ustanovený do
funkcie správcu.
V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu
36K/22/2014S1477 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to
v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo
emailom: bilsky.spravca@gmail.com.
V Trnave dňa 25.11.2014
JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K023150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 372/22, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 358 997
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu.
Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 36K/22/2014-77 zo dňa 14.11.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 224/2014 zo dňa 24.11.2014 pod položkou K022777, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Július
Molnár, nar. 17.10.1965, bytom Vrbová 372/22, 925 23 Jelka, s miestom podnikania Vrbová 372/22, 925 23 Jelka,
IČO: 32 358 997, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, č. živ. reg.: 202-9551, právne
zastúpený advokátskou kanceláriou dr. jur. Ferenc Mazács, advokát, Alžbetínske nám. 328/4/1094, P.O.BOX 2, 929
01 Dunajská Streda a JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava bol ustanovený do
funkcie správcu.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je 4200067435/3100. 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.
V Trnave dňa 25.11.2014
JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K023151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 372/22, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 358 997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Druh podania:

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov.
Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 36K/22/2014-77 zo dňa 14.11.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 224/2014 zo dňa 24.11.2014 pod položkou K022777, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Július
Molnár, nar. 17.10.1965, bytom Vrbová 372/22, 925 23 Jelka, s miestom podnikania Vrbová 372/22, 925 23 Jelka,
IČO: 32 358 997, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, č. živ. reg.: 202-9551, právne
zastúpený advokátskou kanceláriou dr. jur. Ferenc Mazács, advokát, Alžbetínske nám. 328/4/1094, P.O.BOX 2, 929
01 Dunajská Streda a JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava bol ustanovený do
funkcie správcu.
V zmysle ustanovenia § 34 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „ZKR“/ správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať dňa 25.02.2015 o 11,00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Správa o stave konkurzného konania
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3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční pred schôdzou veriteľov od 10.00 hod do 11.00 hod..
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia výpis
z Obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
V Trnave dňa 25.11.2014
JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K023152
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Pozemné stavby Púchov, s.r.o. so sídlom: Svätoplukova 1733, 020 01
Púchov, IČO: 31 629 733, zvoláva podľa ustanovenia § 34 ods.2 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať na
Piaristickej ul. 44 v Trenčíne dňa 15.12.2014 o 10,00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Zistenie stanoviska (prípadne hlasovanie) k harmonogramu na predloženie návrhov rozvrhov výťažkov
3. Zistenie stanoviska veriteľov (prípadne hlasovanie) ku konkurznému konaniu
4. Informovanie o stave konkurzného konania
5. Záver
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Matúš Košara - správca.

K023153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S1395
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38K/40/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci, so sídlom:
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, IČO: 00 200 115, zvoláva podľa ustanovenia § 34 ods.2 ZKR schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať na Piaristickej ul. 44 v Trenčíne dňa 15.12.2014 o 09,00 hod. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Zistenie stanoviska (prípadne hlasovanie) k žiadosti o odpredaj bytov v 6.b.j. v k.ú. Ilava vedenej na liste
vlastníctva číslo 87 v zmysle § 33 ZKR
3. Zistenie stanoviska (prípadne hlasovanie) žiadosti o odpredaj bytov v 6.b.j. v k.ú. Košeca vedenej na liste
vlastníctva číslo 1746 v zmysle § 33 ZKR
4. Zistenie stanoviska veriteľov (prípadne hlasovanie) ku konkurznému konaniu
5. Záver
Pri prezentácii je potrebné, aby veriteľ predložil doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Matúš Košara - správca.

K023154
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 výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
( konanej podľa § 20 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 )
I.
Navrhovateľ dražby
1.1
Navrhovateľom dražby bol 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“

II.
Dražobník a licitátor
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2.1
Dražobníkom bola 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:
Dražobník:

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

Ďalej len ako:

2.2

Licitátorom bola fyzická osoba na základe poverenia:

Meno a priezvisko:
Dražobník:

Ďalej len ako:

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

III.
Určenie poradia konanej dražby
3.1 V zmysle § 17 ods. psím. c) 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 dražobník uvádza, že dražba bola vyhlásená ako dražba opakovaná podľa § 22
zákona o dobrovoľných dražbách, konaná dražba bola druhým kolom. Dražba nemala povahu dražby
spoločnej.
IV.
Miesto a čas konania dražby
4.1 Dražba sa uskutočnila dňa 19.11.2014 so začiatkom o 08:00 hod. Miestom konania dražby bol IURIS
HOUSE, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, zasadacia miestnosť číslo 108. Prístup do
priestorov, v ktorých prebiehala dražba, bol účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím
dražby
V.
Označenie predmetu dražby
5.1
Predmet dražby predstavoval súbor nehnuteľností 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.
VI.
Opis predmetu dražby
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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 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.
VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby:
7.1
Vlastníkom predmetu 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
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Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO: 31 629 733; veľkosť spoluvlastníckeho
podielu: 1/1 celku;
7.2
Voči predmetu 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:
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 ):
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
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
Poznámka
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. NCRdr 7306/14 na nehnuteľnosti:
nebyt.priestor č. 12-8 v suteréne v 4.vchode byt. Domu č.s. 1932 na pozemku parc. KN C
č.76/41 a podiel 12/5831-in na spoloč.častiach a zariadeniach byt.domu č.s.1932,
dražobníkom JUDr. Danica Birošová - IURIS, Piaristická 46, 911 01 Trenčín, IČO:
31873260 a navrhovateľom Pozemné stavby Púchov, Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov,
IČO: 31629733. Dražba dňa 19.11.2014 o 8.00 h. v IURIS HOUSE, Piaristická 44, 911 01
Trenčín - P 473/14 - 1248/14
7.4
Predmet 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 ).
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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“ ).
IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie
9.1
Najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 2.092,82 EUR ( slovom: „dvetisícdeväťdesiatdva eur
a osemdesiatdva euro centov ). Najnižšie prihodenie bolo stanovené vo výške 50,- EUR ( slovom: „päťdesiat
eur a nula euro centov“ ).
X.
Dražobná zábezpeka
10.1 Dražobná zábezpeka sa požadovala, pravidlá zábezpeky:
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, notárska 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

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
XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi

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

67

Obchodný vestník 228/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.11.2014

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. 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. Predchádzajúci
vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného 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. 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.
XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby
13.1 Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bola zvolená: Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol
zvolený: Mgr. Zuzana Karasová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika pričom osvedčila
priebeh dražby formou notárskej zápisnice pod číslom: N 972/2014, NZ 45464/2014
XIV.
Obhliadka predmetu dražby
14.1 Obhliadka predmetu dražby sa uskutočnila v dvoch termínoch ( § 13 ods. 2 zákona o dobrovoľných
dražbách), pričom prvá sa uskutočnila dňa 10.11.2014 v čase od 09:00 do 10:00 hod. druhá sa uskutočnila
dňa 14.11.2014 v čase od 09:00 do 10:00 hod.
XV.
Poučenie podľa § 17 ods. 1 písm. l) zákona o dobrovoľných dražbách
15.1 Záujemcovia boli oznámením o dražbe poučení nasledovne: 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
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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.
XVI.
Výsledok dražby
16.1 Najnižšie podanie vo výške 2.092,82 EUR nebolo účastníkmi dražby urobené. Licitátor v zmysle
Zmluvy o vykonaní dražby znížil najnižšie podanie na sumu 1.953,29,07 EUR a na výzvu nebolo takéto
najnižšie podanie účastníkmi urobené. Licitátor v zmysle Zmluvy o vykonaní dražby znižoval najnižšie
podania postupne a predmet dražby bol vydražený po znížení najnižšieho podania na sumu 1.534,73 EUR
(slovom tisícšesťstošesťdesiatdva eur a šesťdesiatdva eurocentov), a príklep bol pridelený účastníkovi dražby
č.1. Dobrovoľná dražba bola ukončená ako úspešná o 08:12 hod.
XVII.
Záver
17.1 Záverom konštatujem, že navrhovateľ dražby bol oprávnený speňažiť predmet dražby formou
dobrovoľnej dražby.
v Trenčíne, dňa 21.11.2014

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

...................................................
Mgr. Stanislav Biroš
licitátor

K023155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G-SANITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 25, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 971 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/81/2012/S1175
Spisová značka súdneho spisu:
6K/81/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Vladimír Budiač, so sídlom: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, správca úpadcu: G-SANITA, s.r.o. , 851 04
Bratislava, IČO: 35 971 916, vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku a
pohľadávok úpadcu podľa súpisu majetku uverejneného v obchodnom vestníku MS SR v nasledovných súboroch:
vodovodné batérie, interiérové dvere, zárubne, kuchyňa, kúpelňové skrinky, obklady a dlažby, sanita, vane,
sprchové kúty, majetok, príslušenstvo (hnuteľný majetok je možné odkúpiť aj samostatne) a pohľadávky
(samostatne).
Dátum obhliadky predávaného majetku a prevzatie podmienok ponukového konania je nutné si dohodnúť
telefonicky u správcu. Ponuku je potrebné doručiť do 20 kalendárnych dní (do 16.00 hod.) odo dňa zverejnenia
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telefonicky u správcu. Ponuku je potrebné doručiť do 20 kalendárnych dní (do 16.00 hod.) odo dňa zverejnenia
inzerátu na adresu správcu úpadcu. Email: spravca1175@gmail.com, mob: 0905773066.

Ing. Vladimír Budiač

K023156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Víťazková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavov 495, 930 41 Hviezdoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/26/2014S1663
Spisová značka súdneho spisu:
23K/26/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelené podstaty
Mgr. Nikoleta Gallová, správca so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod č. S 1663 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZKR“) a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR zverejňujem
súpis majetku oddelených podstát úpadcu Kvetoslavy Víťazkovej, nar. 31.03.1966, bytom Hviezdoslavov 495, 930
41 Hviezdoslavov, sp.zn.: 23K/26/2014:
Oddelená podstata pre veriteľa - Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653 – pre pohľadávku vedenú v zozname pohľadávok pod č. 2
Nehnuteľnosti
Číslo
LV

Na parcelách Registra C, Spoluvlastnícky
parcelné číslo
podiel

Popis

Druh

Obec, Štát

Pozemok

orná pôda o výmere 549 m2

930 41 Hviezdoslavov 495, SR, k.
568
ú. Hviezdoslavov

380/153

1/1

zastavané plochy a nádvoria 930 41 Hviezdoslavov 495, SR, k.
568
o výmere 87 m2
ú. Hviezdoslavov

380/154

1/1

568

380/948

1/1

568

380/949

1/1

568

380/154

1/1

568

380/948

1/1

568

380/949

1/1

zastavané plochy a nádvoria 930 41 Hviezdoslavov
o výmere 6 m2
ú. Hviezdoslavov
zastavané plochy a nádvoria 930 41 Hviezdoslavov
o výmere 39 m2
ú. Hviezdoslavov
Stavba, súpisné
930 41 Hviezdoslavov
záhradný dom
č. 495
ú. Hviezdoslavov
930 41 Hviezdoslavov
záhradný dom
ú. Hviezdoslavov
930 41 Hviezdoslavov
záhradný dom
ú. Hviezdoslavov
Súpisová
147 000,- EUR
hodnota:

495, SR, k.
495, SR, k.
495, SR, k.
495, SR, k.
495, SR, k.

Oddelená podstata pre veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155 – pre pohľadávku vedenú v zozname pohľadávok pod č. 4/4
Nehnuteľnosti

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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Číslo
LV

Popis

Druh

Pozemok

zastavané plochy a nádvoria 086 02 Nižný Tvarožec 59, SR,
113
o výmere 809 m2
k. ú. Nižný Tvarožec

záhrady o výmere 337 m2

Stavba, súpisné
rodinný dom
č. 59
Súpisová
hodnota:

Obec, Štát

Deň vydania: 28.11.2014

Na parcelách Registra C,
Spoluvlastnícky podiel
parcelné číslo
bezpodielové
48
spoluvlastníctvo manželov

086 02 Nižný Tvarožec 59, SR,
113
k. ú. Nižný Tvarožec

49/2

bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov

086 02 Nižný Tvarožec 59, SR,
113
k. ú. Nižný Tvarožec

48

bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov

25 000,- EUR

V Šamoríne, dňa 25.11.2014

Nikoleta Gallová
správca

K023157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Víťazková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavov 495, 930 41 Hviezdoslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/26/2014S1663
Spisová značka súdneho spisu:
23K/26/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Súpis majetku všeobecnej podstaty
Mgr. Nikoleta Gallová, správca so sídlom kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod č. S1663, v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZKR“) a § 37 a nasl. vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Kvetoslavy Víťazkovej, nar. 31.03.1966, bytom Hviezdoslavov 495, 930
41 Hviezdoslavov, sp.zn.: 23K/26/2014.
Hnuteľné veci
Rok
1998
1998
1998
1998
1998

Názov
pohovka
kreslo
sklenený stôl
stoličky
konferenčný stolík

Počet
1
1
1
6
1

Súpisová hodnota
50,30,15,70,25,-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Stav
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,

1998

skriňa

2

35,-

EUR

opotrebovaný, funkčný

1998
1998

stolík pod televízor
koberec

1
2

20,30,-

EUR
EUR

opotrebovaný, funkčný
opotrebovaný, funkčný

funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný

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

71

Obchodný vestník 228/2014
2001
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

televízor Samsung
vybavenie montovanej kuchyne
elektrický sporák
chladnička zn. Electrolux
mikrovlnná rúra
skriňa dvojdielna
skriňa jednodielna
vstavaná skriňa
skriňa
posteľ
skriňa
polica
písací stôl
stolička k písaciemu stolu

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1

80,50,50,70,20,50,30,100,50,70,50,15,20,20,-

Deň vydania: 28.11.2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,
opotrebovaný,

funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný
funkčný

V Šamoríne, dňa 25.11.2014

Mgr. Nikoleta Gallová
správca

K023158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 160 680
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/27/2014 S1562
Spisová značka súdneho spisu:
40K/27/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Zabezpečený veriteľ : IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO: 36 745 804
Súpisová
Číslo zabezpečenej
P.č. Predmet
Typ zložky Deň zápisu
hodnota
pohľadávky
osobné motorové vozidlo Suzuki Splash 1,0 GLX AC, EČV: PD005EF,
Hnuteľná
1
2 700,00 €
24.11.2014 4/I-1
VIN: TSMEXB22S00635374, modrá metalíza svetlá, rok výroby: 2012
vec
osobné motorové vozidlo Suzuki Swift 1,2 GLX AC AT, EČV:
Hnuteľná
2
7 100,00 €
24.11.2014 4/I-2
PD036EM,VIN TSMNZC72S00300499, šedá metalíza, rok výroby: 2013
vec

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, 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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K023160
Spisová značka: 6K/22/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ASKI s.r.o., so sídlom Astrová 3,
821 01 Bratislava, IČO: 35 716 126, správcom ktorého je Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP
13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S1230, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: ASKI s.r.o., so sídlom Astrová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 716 126, zrušuje pre
nedostatok majetku.
Súd nepriznáva správcovi: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka
správcu: S1230, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 102 ods. 4
ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023161
Spisová značka: 6K/61/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pharm. Dr. Peter Palovčík, s miestom podnikania
Zavadilova 6945/7, 841 08 Bratislava - Devínska nová Ves, IČO: 32 351 259, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Pharm. Dr. Peter Palovčík, s miestom podnikania Zavadilova 6945/7, 841 08 Bratislava - Devínska
nová Ves, IČO: 32 351 259
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pharm. Dr. Peter Palovčík, s miestom podnikania
Zavadilova 6945/7, 841 08 Bratislava - Devínska nová Ves, IČO: 32 351 259.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Veronika Kubriková PhD., so sídlom kancelárie Vajnorská
100/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1587.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

2. Vyhlásením konkurzu
začína
konkurz.
Konkurz
sa považuje
vyhlásený
uznesenia o vyhlásení
a osa
zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom za
webovom
sídle: zverejnením
www.justice.gov.sk
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prihláške uvedie vyhlásenie,
či oa pohľadávke
účtuje
v účtovníctve,
v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o
a o zmene
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na svojom webovom
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023162
Spisová značka: 6K/63/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marta Šišuláková, nar. 12.10.1952, bytom Studienka
171, 908 75 Studienka, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marta Šišuláková, nar.
12.10.1952, bytom Studienka 171, 908 75 Studienka, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marta Šišuláková, nar. 12.10.1952, bytom Studienka 171, 908 75
Studienka, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 24.11.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023163
Spisová značka: 6K/32/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BELLEVUE, a. s., so
sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 36 042 382
rozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi: JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S 493, lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní, t.j. do 09.12.2014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2014
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K023164
Spisová značka: 4K/22/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTOPARK s.r.o., so sídlom
Bajkalská 29, 821 05,Bratislava IČO: 31 388 230, správcom ktorého je JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie
Lermontovova 9, 811 05 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: AUTOPARK s.r.o., so sídlom Bajkalská 29, 821 05, IČO: 31 388 230, zrušuje pre
nedostatok majetku.
Súd priznáva správcovi: JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie Lermontovova 9, 811 05 Bratislava, odmenu
z výťažku vo výške 819,28 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku
Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K023165
Spisová značka: 8K/50/2014
spisová značka: 8K/50/2014
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne
zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Prvá metropolitná, s.r.o., so sídlom Kladnianska 20, 821 05 Bratislava, IČO:
35 961 341
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň 8.12.2014 o 9:00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1 v
miestnosti č. dv. 59
je z r u š e n é z dôvodu prerušenia konania.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.11.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K023166
Spisová značka: 4K/52/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Aqua Mineral s.r.o., so sídlom
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 44 292 163, správcom ktorého je JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2 488,28 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K023167
Spisová značka: 4K/6/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MARKOWSKI Production, s.r.o.,
so sídlom Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, IČO: 36 686 972, správcom ktorého je Konkurzná a Reštrukturalizačná,
v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02
Bratislava, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2 668,28 €.
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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K023168
Spisová značka: 4K/20/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kristián Nürnberger, trvale bytom
Latorická 5132/37, 821 07 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21,
949 01 Nitra, značka správcu: S1316., o návrhu odvolaného správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva odvolanému správcovi: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 08 Bratislava,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 €.
Poučenie:
Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K023169
Spisová značka: 2K/50/2007
Okresný súd Bratislava I, v konkurznej veci úpadcu - MEDIÁN s.r.o. v konkurze, so sídlom Jesenského 8, 903 01
Senec , IČO: 35 797 860, o návrhu správcu JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla, so sídlom kancelárie Dostojevského rad
5, 811 09 Bratislava na odvolanie z funkcie správcu
rozhodol
Súd odvoláva JUDr. Ing. Vladimíra Neuschla, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava z funkcie
správcu úpadcu MEDIÁN s.r.o. v konkurze, so sídlom Jesenského 8, 903 01 Senec , IČO: 35 797 860.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K023170
Spisová značka: 2K/48/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Brand Slovakia s.r.o., so sídlom
Paulíniho 1, 811 01 Bratislava, IČO: 36 707 180, správcom ktorého je JUDr. Dušan Pohovej, so sídlom kancelárie
Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, značka správcu S 1133, o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Dušan Pohovej, so sídlom kancelárie Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S
1133 z funkcie správcu úpadcu: Brand Slovakia s.r.o., so sídlom Paulíniho 1, 811 01 Bratislava, IČO: 36 707 180.
Ministerstvo
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd o d v o l á v a: JUDr. Dušan Pohovej, so sídlom kancelárie Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S
1133 z funkcie správcu úpadcu: Brand Slovakia s.r.o., so sídlom Paulíniho 1, 811 01 Bratislava, IČO: 36 707 180.
Súd ukladá: JUDr. Dušan Pohovej, so sídlom kancelárie Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1133
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 24.11.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K023171
Spisová značka: 2K/77/2013
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INKFLOW,
a.s. „v konkurze“, so sídlom Tehelná 189, 960 01 Zvolen, IČO: 36 016 110 správcom ktorého je spoločnosť
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108
v konaní o odmene a výdavkoch predbežného správcu, o odvolaní JUDr. Romana Buša, nar. 30.03.1964, bytom
Dulovo námestie 7, 821 09 Bratislava, Miriam Petlákovej, nar. 13.11.1968, bytom Dulovo námestie 7, 821 09
Bratislava a Ing. Gustáva Perneckého, nar. 01.01.1950, bytom Tematínska 2, 851 05 Bratislava proti rozhodnutiu
Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/77/2013-84 zo dňa 13. marca 2014 jednohlasne takto
rozhodol
Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30. septembra 2014, sp. zn. 43CoKR/20/2014
opravuje v jeho záhlaví a v celom texte odôvodnenia tak, že meno a priezvisko Miriam Petelovej a Ing. Gustáva
Pernického správne znie Miriam Petláková a Ing. Gustáv Pernecký.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
dňa 06.11.2014
JUDr. Drahomíra Dibdiaková, predsedníčka senátu
K023172
Spisová značka: 2K/77/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu INKFLOW, a.s. "v likvidácii",
so sídlom 960 01 Zvolen, Tehelná 189, IČO: 36 016 110, správcom ktorého je Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o.
s., so sídlom kancelárie, 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13, 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 Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom kancelárie, 979 01 Rimavská Sobota,
Hlavné námestie 13 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023173
Spisová značka: 1K/17/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka Otto Štroffek, nar.
21.07.1967, Kráľovohoľská 13, 974 11 Banská Bystrica, správcom ktorého je JUDr. Miloš Levrinc, so sídlom
kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, takto
rozhodol
Na prihlášku veriteľa DAGUER s.r.o., Dolná 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 469 377 doručená správcovi dňa
27.10.2014 vo výške 19.900 Eur sa n e p r i h l i a d a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.11.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K023174
Spisová značka: 1K/58/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka - KERIMAT,
spol. s r.o., Haličská cesta 1483, 984 03 Lučenec, IČO: 36 057 827, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi KERIMAT, spol. s r.o., Haličská cesta 1483, 984 03 Lučenec, IČO:
36 057 827.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.11.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K023175
Spisová značka: 1K/26/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AGRO Družstvo Ábelová, so
sídlom Ábelová, 985 13 Ábelová, IČO: 36 048 411, správcom ktorého je JUDr. Gabrielu Muránsku Matuškovú, so
sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, o určenie odmeny a úhradu preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Gabriele Muránskej Matuškovej, so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
paušálnu odmenu v sume 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 338,22 Eur vzniknutých pri výkone
predbežnej správy.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 1002,1 Eur správcovi na č.ú. 3280101001/3100 z preddavku evidovaného pod položkou denníka D 19
51 2014, pod účt. dokladom 46. V. 2014, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť správcovi zvyšnú časť preddavku v sume 657,6
Eur, evidovanú pod položkou denníka D 19 51 2014, účt. doklad 46. V. 2014 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
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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celkovej výške 1002,1 Eur správcovi na č.ú. 3280101001/3100 z preddavku evidovaného pod položkou denníka D 19
51 2014, pod účt. dokladom 46. V. 2014, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v vestník
u j e učtáreň
Okresného súdu Banská
Bystrica
vyplatiť správcovi zvyšnú časť Deň
preddavku
v sume
657,6
Obchodný
228/2014
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
28.11.2014
Eur, evidovanú pod položkou denníka D 19 51 2014, účt. doklad 46. V. 2014 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu
platiť a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v
Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku ) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha(ako má odvolací súd
rozhodnúť), uviesť dátum a podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.11.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K023176
Spisová značka: 2K/21/2012
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ALOM, s.r.o., so sídlom
Sládkovičova 94, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 650 773, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11833/S, správcom ktorého je Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie 990 01
Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Banská Bystrica) na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení daňových a colných nedoplatkov
č. 1/2013 zo dňa 21. 06. 2013 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 817,62 eura, vedených v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 1.1 až 1.8.
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom
Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-133635/2013 zo dňa 28. 08.
2013 a Dodatku č. 1 zo dňa
14. 11. 2013, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 29 056,42 eura,
vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7.1 až 7.21.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej
veci sa týka, čo sa
ním sleduje, uvedenie rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa
napadnuté rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané
a datované.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023177
Spisová značka: 2K/9/2006
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo
podielnikov Sklabiná "v konkurze", so sídlom 991 05 Sklabiná, IČO: 00 208 868, ktorého správcom konkurznej
podstaty je JUDr. Dušan Paulík, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
35 776 005, na základea oZmluvy
postúpení
pohľadávok
zo dňa
05. 10. 2012 a Dodatku č. 1 zo
zmene aodoplnení
niektorých
zákonov č.
na4/2012/VŠZP-K
svojom webovom sídle:
www.justice.gov.sk
dňa
07. 12. 2012 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok.
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. 4/2012/VŠZP-K zo dňa 05. 10. 2012 a Dodatku č. 1 zo
dňa
07. 12. 2012 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej
veci sa týka, čo sa
ním sleduje, uvedenie rozhodnutia proti ktorému
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom
sa
napadnuté rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho
sa odvolateľ
domáha a musí byť podpísané a datované.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.11.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K023178
Spisová značka: 30K/23/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Horejsková, nar. 09.09.1982, bytom
Lesné 66, 071 01 Lesné o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., so sídlom kancelárie Alžbetina č. 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S 091, odmenu vo výške 49,80 EUR s DPH.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., so sídlom kancelárie Alžbetina č. 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S 091, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 59,37 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., so sídlom
kancelárie Alžbetina č. 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S 091 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 109,17
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 09.07.2014 položka denníka D19 - 91/2014 na účet č.:
81946542/0200, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť,
a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
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 (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 21.11.2014
JUDr. Pavel Varga,
K023179
Spisová značka: 30K/37/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Ing. Anton Majkut, nar. 29.12.1977, trvale bytom MČDargovských hrdinov, 040 22 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S833.
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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U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S833.
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 24.11.2014
JUDr. Pavel Varga,
K023180
Spisová značka: 26K/56/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: POLYGRA Košice, spol. s r.o., so sídlom
Ostrovského č. 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 528 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: POLYGRA Košice, spol. s r.o., so sídlom
Ostrovského č. 1, 040 01 Košice, IČO: 17 082 528.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 18.11.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K023181
Spisová značka: 26K/65/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: ALA BAMA PLUS, s.r.o., Fibichova 13, 040 01 Košice,
IČO: 36 203 408 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: ALA BAMA PLUS, s.r.o., Fibichova 13, 040
01 Košice, IČO: 36 203 408.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 21.11.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K023182
Spisová značka: 26K/64/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: KOVTECH s.r.o., so sídlom Železiarenská 47, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 207 292 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 06.11.2014:
-

preukázať doručovanie výzva na zaplatenie pohľadávky dlžníkovi.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 26K/64/2014 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
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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odmietnutí návrhu ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
Obchodný
228/2014
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
28.11.2014
zverejňujú vvestník
Obchodnom
vestníku, sa považujú
na účely atohto
zákona za zverejnené nasledujúci
deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 21.11.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K023183
Spisová značka: 26K/28/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Maroš Tudja, s miestom podnikania Okružná 1297/54, Michalovce, IČO: 34 561 251
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: Maroš Tudja, s miestom podnikania Okružná 1297/54, Michalovce,
IČO: 34 561 251.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie
Južná trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240 z a s p r á v c u p o d s t a t y.
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 je odvolanie oprávnený podať iba dlžník ( § 19 ods. 2 a § 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).
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).
Vydávauplatniť
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
Prihláškou možno
aj budúcu
pohľadávku
alebo
pohľadávku,
ktorej
vznik jeZ.viazaný
na splnenie
podmienky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
(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).
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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
správca228/2014
zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumyDeň
(§ 28
ods. 3 ZKR).
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
28.11.2014
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Obchodný vestník 228/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.11.2014
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 21.11.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K023184
Spisová značka: 26K/66/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Lukáš Borbély, nar. 01.01.1982, trvale bytom
Železiarenská 48, 040 15 Košice -Šaca o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu zo dňa 07.11.2014:
-

doplniť zmluvne a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/66/2014 vo vyššie stanovej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto
zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 24.11.2014
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K023185
Spisová značka: 31K/67/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: L.D. company s.r.o., so sídlom
Kozmonautická 1158/42, Čaňa 044 14, IČO: 43 991 556, o návrhu navrhovateľa: Východoslovenská energetika a.s.,
so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 namiesto pôvodného veriteľa: Východoslovenská energetika Holding,
a.s., so sídlom Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 36 211 222 v postúpenej časti pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod číslom V/31 až V/39.
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 228/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 28.11.2014
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 namiesto pôvodného veriteľa: Východoslovenská energetika Holding,
a.s., so sídlom Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 36 211 222 v postúpenej časti pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod číslom V/31 až V/39.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
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 (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 21.11.2014
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
K023186
Spisová značka: 31K/62/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RALVEX MONT a.s., so sídlom Garbiarska
18, 040 11 Košice, IČO: 36 212 181, o návrhu navrhovateľa: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská
31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Východoslovenská energetika a.s., so sídlom
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 namiesto pôvodného veriteľa: Východoslovenská energetika Holding,
a.s., so sídlom Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO: 36 211 222 v postúpenej časti pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod číslom č. 124 až 129.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
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 (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 21.11.2014
JUDr. Andrej Radomský, vyšší súdny úradník
K023187
Spisová značka: 31K/32/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NOVOSEDLÍK Slovakia, s.r.o., so sídlom Chotárna 41, 949
01 Nitra, IČO: 36 537 098, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: NOVOSEDLÍK Slovakia, s.r.o., so sídlom
Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 098, tak
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka NOVOSEDLÍK Slovakia, s.r.o., so sídlom Chotárna 41, 949 01 Nitra, IČO:
36 537 098.
Súd ustanovuje správcu ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, S1604.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje Vydáva
veriteľov,
že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
tlačív príloh a údaje zapisované
nich spolu
s vysvetlivkami
k týmto
zápisom
uvedené v prílohách č. 4 až 6
a o zmene ado
doplnení
niektorých
zákonov na svojom
webovom
sídle: sú
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doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.11.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K023188
Spisová značka: 32K/23/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LACUM spol. s.r.o., so sídlom 941 31 Branovo č. 68, IČO:
34 108 254, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: LACUM spol. s.r.o., so sídlom 941 31 Branovo č. 68, IČO:
34 108 254, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Anete Rimaszombati, sídlo kancelárie Rákocziho 12, 940 01 Nové
Zámky, odmenu v sume 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 66,25 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Ing. Anete Rimaszombati,
odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 730,13 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19- 41/14 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
III. V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku vo výške 929,57 eura.
IV. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vrátiť navrhovateľovi nevyplatenú časť preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 929,57 eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov a vedenú pod
položkou denníka D 19 - 41/14, do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku - navrhovateľ do 15 dní od
jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
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 (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.11.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
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K023189
Spisová značka: 31K/49/2013
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/20/2014
Predvolanie
Vo veci

navrhovateľa: ALPEA spol. s r.o., Janka Kráľa 247, 949 01 Nitra, IČO: 36 408 646

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALPEA spol. s r.ol, Janka Kráľa 247, 949 01 Nitra, IČO: 36 408 646
nariaďuje sa pojednávanie
na deň
19.01.2015
o 9.30
------------------------------------------------------------na podpísanom súde v miestnosti č. dv. 17/ prízemie

hod.

na ktoré sa predvoláva:
1. správcu: SKP k.s. Mostná 13. 949 01 Nitra
2. Ing. Dáša Lisá . Janka Kráľa 21, Bánovce nad Bebravou
3. Ing. Ľubomír Kanis, 1. Mája 857/11, Turčianske Teplice
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p.)
V Nitre, dňa 24.11.2014
Ministerstvo
spravodlivosti
Za správnosťVydáva
vyhotovenia:
Erika
Tóthová 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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verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p.)
V Nitre, dňa 24.11.2014
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 221-2, fax: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>
Okresný súd Nitra dňa 24.11.2014
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K023190
Spisová značka: 2R/1/2012

Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu RESS, spol. s r.o. Sobrance,
so sídlom Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov, o návrhu spoločnosti RECLAIM, a. s., so
sídlom Prievozská 2/A, Bratislava 821 09, IČO 46 076 760 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k.
2R/1/2012-525 zo dňa 23.10.2014, pripustil vstup spoločnosti RECLAIM, a. s., so sídlom Prievozská 2/A, Bratislava
821 09, IČO 46 076 760 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu RESS, spol. s r.o. Sobrance, so sídlom
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, namiesto pôvodného veriteľa Sberbank Slovensko,
a.s., so sídlom Vysoká 9, Bratislava 810 00, IČO: 17 321 123 v časti prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa
vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 186 vo výške 10.683,29 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2014.
Okresný súd Prešov dňa 24.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K023191
Spisová značka: 2R/1/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu RESS, spol. s r.o. Sobrance,
so sídlom Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov, o návrhoch Slovenskej konsolidačnej, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,
uznesením č. k. 2R/1/2012-531 zo dňa 24.10.2014
I. potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi RESS, spol. s r.o.
Sobrance, so sídlom Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, prihlásených na Okresnom
súde Prešov prihláškami pod por. č. 85 až 101 v celkovej výške 17.086,26 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
II. potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi RESS, spol. s r.o. Sobrance, so sídlom Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 31 700 217, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 118 až 149 v celkovej
výške 37.228,83 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005.
III. potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi RESS, spol. s r.o. Sobrance, so sídlom
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, prihlásených na Okresnom súde Prešov
prihláškami pod por. č. 75 až 84 vo výške 2.608,56 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 24.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K023192
Spisová značka: 1K/60/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miloš Madro, nar. 22.08.1962, bytom Budovateľská
2167/33, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miloš Madro, nar. 22.08.1962, bytom Budovateľská 2167/33, 066 01 Humenné,
ustanovuje správcu JUDr. Mária Divulitová, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov k sp. zn. 1K/60/2014. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Podľa ustanovenia § 29 ZKR prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku
musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na
základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky
určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. Podľa § 30 ods. 2 ZRK, podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je
fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
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Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je
fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (§ 167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 24.11.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K023193
Spisová značka: 1K/44/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ján Knapik, nar. 28.10.1969,
bytom 065 45 Hromoš 46, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01
Prešov, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozef
Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 19.08.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 80/2014.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 24.11.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K023194
Spisová značka: 1K/21/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok úpadcu FESTRA,
s.r.o., so sídlom 082 37 Široké 630, IČO: 36 455 656, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093
00 Vranov nad Topľou, odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 97,71 eura, ktoré
mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 14.03.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 23/2014,
v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 898,11 eura
zložený na účet tunajšieho súdu dňa 14.03.2014 pod položkou D19 č. 23/2014, a to po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).

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 dňa 24.11.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K023195
Spisová značka: 1K/51/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s
r.o., so sídlom Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO: 31 679 978, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec,
so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o 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 SLOVAKIA INN., spol. s r.o., so sídlom
Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO: 31 679 978, 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 a 57 v celom rozsahu vo výške 59,64
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 24.11.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K023196
Spisová značka: 1K/9/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FUTUREPLAST spol. s
r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 11, 080 01 Prešov, IČO: 31 721 711, správcom ktorého je Mgr. Mária Divulitová, so
sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 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
FUTUREPLAST spol. s r.o. v
konkurze, so sídlom Hlavná 11, 080 01 Prešov, IČO: 31 721 711, 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. 11 až 13 v celom rozsahu vo
výške 221,69 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 24.11.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023197
Spisová značka: 2NcKR/10/2008
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Dufala, nar. 25.01.1973, bytom Letná 1078/23, 064
01 Stará Ľubovňa, právne zastúpeného spoločnosťou PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol. s
r.o., so sídlom Masarykova 13, 08 01 Prešov, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
Oddlžuje dlžníka: Jozef Dufala, nar. 25.01.1973, bytom Letná 1078/23, 064 01 Stará Ľubovňa, od pohľadávok, ktoré
vznikli do 25.11.2008 a ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené, a ktoré neboli uspokojené ani počas
skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi
nevymáhateľné.
Končí skúšobné obdobie dlžníka: Jozef Dufala, nar. 25.01.1973, bytom Letná 1078/23, 064 01 Stará Ľubovňa.
Zaniká funkcia správcu: Mgr. Anna Gaľová, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, zverejnením uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24.11.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K023198
Spisová značka: 2K/62/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PERSONÁLNY SERVIS, s. r. o., so sídlom
Miškovského 120/3, 085 01 Bardejov, IČO: 44 726 473, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064
01 Stará Ľubovňa.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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 Prešov dňa 21.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
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K023199
Spisová značka: 2K/68/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka A.D.S., s.r.o., so sídlom
Brestov 140, IČO: 31 712 703, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

082 05

v y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nedostatky návrhu na
vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 10.11.2014, a to tak že predloží súdu:
- návrh s obsahovými náležitosťami v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v dvoch
rovnopisoch,
zoznam majetku s obsahovými náležitosťami vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v dvoch rovnopisoch,
zoznam záväzkov s obsahovými náležitosťami vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v dvoch rovnopisoch,
zoznam spriaznených osôb v súlade s § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
riadnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu 31.12.2012 v dvoch vyhotoveniach,
doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v
zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z..
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/68/2014 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, 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.
Okresný súd Prešov dňa 21.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K023200
Spisová značka: 2K/60/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Thomas Ray Wintersteiger,
nar. 21.11.1966, bytom Murárska 13, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Ing. Iveta Lešková, so sídlom kancelárie
Lipová 3742/22, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Ivety
Leškovej, so sídlom kancelárie Lipová 3742/22, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves nevyčerpanú časť
preddavku vo výške 663,88 eura zloženého dňa 31.10.2014 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na
predbežného správcu - položka 112/2014 (číslo účtovného dokladu 92/10-14),
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Ing. Ivety
Leškovej, so sídlom kancelárie Lipová 3742/22, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves nevyčerpanú časť
preddavku vo výške 1.659,70 eura zloženého dňa 31.10.2014 na účet tunajšieho súdu pod D 18 Preddavky na
konkurzné konanie - položka 3/2014 (číslo účtovného dokladu 92/10-14).
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach).
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
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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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 24.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K023201
Spisová značka: 2K/48/2007
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Martin Dlužanin, nar.
03.07.1968, bytom Na Podskalku 32, 066 01 Humenné, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, 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: Ing. Martin Dlužanin, nar. 03.07.1968,
bytom Na Podskalku 32, 066 01 Humenné, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 1 až 2 vo
výške 32,06 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 24.11.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K023202
Spisová značka: 1K/31/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SH TRADE, s.r.o.,
Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr.
Ladislav Janči, s.r.o., so sídlom Dončova 1451/21, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 862 304, správcom ktorého je JUDr.
Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Janu Čepčekovú, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, z funkcie správcu
úpadcu.
Zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 17.12.2014 o 13:00 hod.
súde Prešov v miestnosti č. 18 nasledujúcim programom:

na Okresnom

1.
Otvorenie
2.
Hlasovanie o návrhoch na nového správcu
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veritelia sa na schôdzi preukazujú dokladom totožnosti, právnické osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia súdu plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa (originál alebo
osvedčenú fotokópiu) a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí
vyplývať oprávnenie na zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo
veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o
zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.
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 dňa 21.11.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K023203
Spisová značka: 25K/16/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Stanislav Antala- GAZ - mont, Zámocká 20, 902 01
Pezinok, IČO: 309 36 535, právne zastúpený JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M PhD., advokát, Nevädzová 5, 821 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MONTPETROL, spol. s r.o., Petroveská 187, 908 45
Gbely, IČO: 36 238 821, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.12221/T,
právne zastúpený: JUDr. Alena Arbetová, advokátka, Nám. Sv. Martina 3/A, 908 51 Holíč, takto
rozhodol
I. Súd konanie z a s t a v u j e.
II. Navrhovateľ je povinný zaplatiť odporcovi náhradu trov konania vo výške
694,51 eur k rukám právneho zástupcu odporcu do 3 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie veriteľ, ktorý je
účastníkom konkurzného
konania do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia na Okresnom súde Trnava.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
Obchodnom vestníku.

zverejnením tohto uznesenia v

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa
ním sleduje, musí byť podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak
účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v
akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.10.2014
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K023204
Spisová značka: 4K/12/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KATA EXPORT-IMPORT, s.r.o., so
sídlom Okružná 153/58, 022 04 Čadca, IČO: 46 313 796, správcom ktorého je: Mgr. Marína Gallová, so sídlom
kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi Mgr. Maríne Gallovej, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin,
odmenu vo výške 796,66 EUR a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 64,20 EUR.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila predbežnému správcovi Mgr. Maríne Gallovej, so sídlom
kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej sume 860,86 EUR,
a to z preddavku zloženého na účet Okresného súdu Žilina dňa 12.6.2014, vedeného pod položkou registra 81/2014,
pod účtovným dokladom číslo 36/6-14, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 798,84 EUR poukazuje na
účet správy podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a to z preddavku zloženého na účet Okresného súdu Žilina dňa 12.6.2014, vedeného pod položkou registra 81/2014,
pod účtovným dokladom číslo 36/6-14, po právoplatnosti tohto uznesenia.
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účet správy podstaty.
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 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 21.11.2014
JUDr. Jaroslav Macek, vyšší súdny úradník
K023205
Spisová značka: 4K/15/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Remek, nar. 30.3.1966, bytom
Bajzova 2419/21, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom
kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, IČO: 47 791 551, v časti o návrhu navrhovateľa: MVPP, a.s., so sídlom
Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 43 807 305, na vstup do konania, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávky veriteľa JUDr. Richarda Majera, bytom Martinengova 4881/34, Bratislava, vo
výške 173.504,30 eur, vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 5, na veriteľa MVPP, a.s., so sídlom Zelená 2, 811
01 Bratislava, IČO: 43 807 305.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 21.11.2014
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, vyšší súdny úradník
K023206
Spisová značka: 2K/20/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne:
Stanislava Pecková, nar.
19.06.1975, bytom B.S. Timravy 949/9, 010 01 Žilina, ktorej správcom je: Mgr. PhD. Ivan Fiačan, so sídlom
kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
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speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zverejnenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 24.11.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K023207
Spisová značka: 3R/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: BW a.s., so sídlom Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO:
35 753 706, správcom ktorého je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, v
časti o návrhu správcu na rozhodnutie, či sa na podanie veriteľa prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na súhrnnú prihlášku veriteľa Tomáš Maťko - T.M.T. Systems, s miestom podnikania Generála Fraňu 2, 038 53
Turany, IČO: 41240634 sa prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 21.11.2014
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K023208
Spisová značka: 3R/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: BW a.s., so sídlom Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO:
35 753 706, správcom ktorého je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín, v
časti o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd o t v á r a malý konkurz a u z n á v a konkurz za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
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. Jaroslav Macek, Sudca
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K023159
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 3K/261/00
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo
Gbelce
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Gbelce, 943 42 Gbelce, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 199 192
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č.k. 3K 261/00-695
IČS: 1000898234

UZNESENIE
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
Gbelce, 943 42 Gbelce, IČO: 00 199 192, takto
rozhodol:
Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený uznesením č.k. 3K 261/00-33 zo dňa 19.01.2001 po splnení
rozvrhového uznesenia.
Súd z b a v u j e
konkurznej podstaty.

Ing. Júliusa Petrányiho, PhD., Tolstého 3, 949 01 Nitra funkcie správcu

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 30 dní od jeho
publikovania v Obchodnom vestníku na Krajskom súde v Bratislave.

V Bratislave, dňa 18.11.2014

JUDr. Eugen Palášthy
sudca
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