Obchodný vestník 54/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.03.2014

K005239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

ZVL – SVM – Spoločnosť pre výrobu motocyklov,
s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum 12/17, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 618 821
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Námestie 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 4K-66-2003
Spisová značka súdneho spisu:
4K-66-2003
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu ZVL – SVM – Spoločnosť pre výrobu motocyklov, s.r.o. , IČO: 31618821
vyhlasuje 7 kolo ponukového konania na predaj majetku z konkurznej podstaty úpadcu:
-

Obchodné podiely

-

Pohľadávky

-

Cenné papiere

Bližšie informácie o predmete speňaženia je možné získať priamo u správcu na adrese:
Námestie 1. mája 14, 92101, Piešťany; tel.č.0903/478 651
Lehota na podanie ponúk je do 24.03.2014
Otváranie obálok sa uskutoční na KS v Ba do 5 dní po ukončení verejného ponukového konania.

K005240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Važan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chočská 20, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2013 S1674
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota - zrážka zo mzdy od zamestnávateľa úpadcu za mesiac december 2013
Súpisná hodnota: 97,50 Eur
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, poukázaný z OS Žilina
Súpisná hodnota: 663,88 Eur
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
v Martine 11.03.2014

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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K005241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Eva Jankovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 8, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2013 S 1302
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971, bytom Gerlachovská 8, 010 08
Žilina (do 4.9.2012 podnikala pod obchodným menom Mgr. Eva Jankovičová, s miestom podnikania Gerlachovská
3105/8, 010 08 Žilina, IČO: 45 459 401) v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 12.03.2014 do zoznamu pohľadávok pohľadávku
veriteľa:
·

TELERVIS PLUS a.s., IČO: 35 717 769, so sídlom Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, v celkovej prihlásenej
sume pohľadávky 1.277,48EUR.

V Žiline dňa 12.03.2014

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K005242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACROPOLITA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňova 34, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 825 898
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2012 S1382
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca úpadcu ACROPOLITA, s.r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava,
IČO : 35 825 898, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, počas úradných hdín v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do
15.00 hod a v piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod. Nahlidanie je možné dohodnúť na tel. č. 02 50 244 452 alebo
e-mailom na office@gajdosik.net.
JUDr. Juraj Gajdošík

K005243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Danica Bergelová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubeník 149, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Husova 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 45/2013 S1318
Spisová značka súdneho spisu:
2K 45/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Popis: V zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za mesiac február 2014 (zrážky zo mzdy
úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 391,45 €
Ing. Martina Šufliarska, SKP
V Lučenci, 12.03.2014

K005244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Mácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 70/28, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14. 7. 1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/57/2012 S1220
Spisová značka súdneho spisu:
28K/57/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota

szm popis súpisovej zložky majetku

13

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
337,94 €
12/2013

B.F.B. správcovská, v.o.s.

K005245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Antalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ladislav Szabó
Sídlo správcu:
Pri starej prachárni 14 14, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/72/2013 S1205
Spisová značka súdneho spisu:
6K/72/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVA ZVEREJNENIA OZNAMU O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
Ako správca majetku úpadcu týmto opravujem podanie č. K004934 zverejnené v OV č. 51/2014 zo dňa 14.03.2013.
V uvedenom podaní bola zadaná nesprávna spisová značka správcovského spisu ako aj súdneho spisu.
Text oznámenia ostáva nezmenený.
V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola do
kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: MUDr. Mária Kozmálová, Saratovská 19, Bratislava, Slovenská
republika, ktorou si veriteľ uplatnil pohľadávku v celkovej výške 6 128,62 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok.
V Bratislave dňa 14.03.2014

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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Ing. Ladislav Szabó, správca

K005246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRIK+, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 836
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2013 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca úpadcu: ELEKTRIK+, s.r.o., Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska IČO: 36
720 836 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu udeleným dňa 30.01.2014 vyhlasuje v zmysle § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov :
II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku – pohľadávky voči spoločníkovi.
Majetok úpadcu bol zapísaný do všeobecnej podstaty a zverejnený v Obchodnom vesníku č. 138/2013 zo dňa
19.07.2013. Jedná sa o pohľadávku voči subjektu Anna Galambošová, Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska,
celková súpisová hodnota majetku je 1 023 164,47 Eur.
Kúpna cena je pre II. kolo ponukového konania je stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť
neprimeraná.
Podmienky II. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zapečatenej
obálke s označením „Elektrik +, s.r.o., - Pohľadávka voči spoločníkovi – ponukové konanie “ do 09:00 hod. dňa
27.03.2014. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch resp. aktuálne identifikačné údaje
pri fyzických osobách (fotokópiu platného občianskeho preukazu), návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu, resp.
štatutárneho orgánu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca dňa 27.03.2014, najneskôr však v
nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručovanie ponúk. O otváraní obálok spíše správca zápisnicu. Vyhodnotenie
ponúk správca zverejní v Obchodnom vestníku.
5. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo výške 70%
súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania. S víťazom ponukového konania správca bezodkladne uzatvorí Zmluvu o predaji.
6. Správca je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.
7. V prípade ak víťaz ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom a ani po výzve
správcu nezaplatí v plnej výške kúpnu cenu, víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej
ceny v lehote splatnosti sa uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti stáva uzavretá kúpna zmluva neplatnou a
neúčinnou.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, 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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V Banskej Bystrici, dňa 14.03.2014

K005247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRIK+, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 836
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2013 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca úpadcu: ELEKTRIK+, s.r.o., Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska IČO: 36
720 836 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu udeleným dňa 30.01.2014 vyhlasuje v zmysle § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:
II. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí, ktoré sa speňažujú ako jeden súbor hnuteľných vecí
(regále, pulty a vitríny ako celok).
Majetok úpadcu bol zapísaný do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol následne zverejnený v Obchodnom vesníku
č. 138/2013 zo dňa 19.07.2013. Celková súpisová hodnota majetku je 23.055,00 Eur. Súpisová hodnota je
uvádzaná bez DPH.
Kúpna cena je pre II. kolo ponukového konania je stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť
neprimeraná.
Podmienky II. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zapečatenej
obálke s označením „Elektrik +, s.r.o., - Hnuteľné veci/regále – ponukové konanie“ do 09:00 hod. dňa 27.03.2014.
Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch resp. aktuálne identifikačné údaje
pri fyzických osobách (fotokópiu platného občianskeho preukazu), návrh cenovej ponuky bez DPH, podpis
záujemcu, resp. štatutárneho orgánu. K písomnej ponuke je potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní použiteľný na právne účely. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné
označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Na obhliadku sú záujemcovia povinní sa vopred nahlásiť správcovi na tel. č. 0903 536 709 alebo 048/41 54 184.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca dňa 27.03.2014, najneskôr však v
nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručovanie ponúk. O otváraní obálok spíše správca zápisnicu. Vyhodnotenie
ponúk správca zverejní v Obchodnom vestníku.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo výške 70%
súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania. S víťazom ponukového konania správca bezodkladne uzatvorí Zmluvu o predaji.
7. Správca je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.
8. V prípade ak víťaz ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom a ani po výzve
správcu nezaplatí v plnej výške kúpnu cenu, víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej
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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podmienky ponukového konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej
ceny v lehote splatnosti sa uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti stáva uzavretá kúpna zmluva neplatnou a
neúčinnou.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 14.03.2014

K005248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Paulus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 340, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.5.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K91/2013 S 668
Spisová značka súdneho spisu:
2K /91/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správkyňa konkurznej podstaty dlžníka Jána Paulusa, nar. 19.05.1964 bytom Sielnica 340 so sídlom Kučínova 20,
Banská Bystricav zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona 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 prihlásenej pohľadávy
konkurzných veriteľov . Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na poprieranie pohľadávok , pričom pre každé
popretie pohľadávky , ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou , musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
350€ na účet v tvare INAN SK 31 7500 0000 004019688800 vedený v ČSOB, a.s. pob Banská Bystrica.
JUDr. Daniela Komorová
správkyňa konkurznej podstaty

K005249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRIK+, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 836
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2013 S1168
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca úpadcu: ELEKTRIK+, s.r.o., Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska IČO: 36
720 836 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu udeleným dňa 30.01.2014 vyhlasuje v zmysle § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:
II. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku – server a elektronické zabezpečovacie
zariadenie.
Majetok úpadcu bol zapísaný do všeobecnej podstaty a zverejnený v Obchodnom vesníku č. 245/2013 zo dňa
19.12.2013. Celková súpisová hodnota majetku je 250,00 Eur. Súpisová hodnota je uvádzaná bez DPH.
Kúpna cena je pre II. kolo ponukového konania je stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť
neprimeraná.
Podmienky II. kola ponukového konania :
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. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zapečatenej
obálke s označením „Elektrik +, s.r.o., - Hnuteľný majetok – server a elektronické zabezpečovacie zariadenie ponukové konanie“ do 09:00 hod. dňa 27.03.2014. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca
nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch resp. aktuálne identifikačné údaje
pri fyzických osobách (fotokópiu platného občianskeho preukazu), návrh cenovej ponuky bez DPH, podpis
záujemcu, resp. štatutárneho orgánu. K písomnej ponuke je potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní použiteľný na právne účely. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné
označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou.
4. Na obhliadku sú záujemcovia povinní sa vopred nahlásiť správcovi na tel. č. 0903 536 709 alebo 048/41 54 184.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca dňa 27.03.2014, najneskôr však v
nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručovanie ponúk. O otváraní obálok spíše správca zápisnicu. Vyhodnotenie
ponúk správca zverejní v Obchodnom vestníku.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo výške 70%
súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania. S víťazom ponukového konania správca bezodkladne uzatvorí Zmluvu o predaji.
7. Správca je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.
8. V prípade ak víťaz ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote stanovenej správcom a ani po výzve
správcu nezaplatí v plnej výške kúpnu cenu, víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej
ceny v lehote splatnosti sa uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti stáva uzavretá kúpna zmluva neplatnou a
neúčinnou.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 14.03.2014

K005250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRST Electronics s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 249, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 618 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2013 S1619
Spisová značka súdneho spisu:
23K/18/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko, LL.M., správca úpadcu FIRST Electronics s. r. o., so sídlom 919 32 Opoj č. 249, IČO:
44 618 239, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25132/T, v zmysle §
85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem účastníkom konkurzného konania, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1.
poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu, alebo je možné sa
objednať telefonicky na tel. č. 033/ 55 11 093.
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

7

Obchodný vestník 54/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.03.2014

K005251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRST Electronics s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 249, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 618 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2013 S1619
Spisová značka súdneho spisu:
23K/18/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Sopko, LL.M., správca úpadcu FIRST Electronics s. r. o., so sídlom 919 32 Opoj č. 249, IČO:
44 618 239, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25132/T, v zmysle §
34 ods. 1 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň
28.4.2014 so začiatkom o 09.00 hod v kancelárii správcu na Paulínskej ulici č. 24 v Trnave, 1. poschodie.

Program schôdze:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Informácia o prihlásených pohľadávkach a konkurzných veriteľoch
4. Voľba veriteľského výboru
5. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.
6. Rôzne
7. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť na
schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.

K005252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bobor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 281/15, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1985
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/85/2013 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
2K/85/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Veriteľ

IČO

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Všeobecná úverová banka, a.s.

31 320 155

Mlynské nivy

1

829 90

1964,77 €

Bratislava

SKP, k.s., správca

K005253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 18/2007 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
2K 18/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100, 0304754194/0900 - úroky zo zostatku na účtoch
05/13
Súpisová hodnota majetku: 5,35 EUR
Banka: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Pelican, s.r.o.,
IČO: 35 773 979, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, šp.sym. 6/13
Súpisová hodnota majetku: 360 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Palisády
Development, s.r.o., IČO: 35 908 556, so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava, šp.sym. 6/13
Súpisová hodnota majetku: 600 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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Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Pelican, s.r.o.,
IČO: 35 773 979, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, šp.sym. 7/13
Súpisová hodnota majetku: 360 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Palisády
Development, s.r.o., IČO: 35 908 556, so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava, šp.sym. 7/13
Súpisová hodnota majetku: 600 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100, 0304754194/0900 - úroky zo zostatku na účtoch
06/13
Súpisová hodnota majetku: 5,18 EUR
Banka: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100, 0304754194/0900 - úroky zo zostatku na účtoch
07/13
Súpisová hodnota majetku: 5,34 EUR
Banka: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100, 0304754194/0900 - úroky zo zostatku na účtoch
08/13
Súpisová hodnota majetku: 5,35 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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Banka: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou GLAMOUR INTERIORS,
s.r.o., IČO: 35 706 708, so sídlom Panská 2, 811 01 Bratislava, šp.sym. 6,7/13
Súpisová hodnota majetku: 392 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Palisády
Development, s.r.o., IČO: 35 908 556, so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava, šp.sym. 8/13
Súpisová hodnota majetku: 600 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou GLAMOUR INTERIORS,
s.r.o., IČO: 35 706 708, so sídlom Panská 2, 811 01 Bratislava, šp.sym. 8/13
Súpisová hodnota majetku: 240 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Pelican, s.r.o.,
IČO: 35 773 979, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, šp.sym. 8/13
Súpisová hodnota majetku: 360 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Pelican, s.r.o.,
IČO: 35 773 979, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, šp.sym. 9/13
Súpisová hodnota majetku: 360 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

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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Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou GLAMOUR INTERIORS,
s.r.o., IČO: 35 706 708, so sídlom Panská 2, 811 01 Bratislava, šp.sym. 9/13
Súpisová hodnota majetku: 240 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Palisády
Development, s.r.o., IČO: 35 908 556, so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava, šp.sym. 9/13
Súpisová hodnota majetku: 600 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Pelican, s.r.o.,
IČO: 35 773 979, so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, šp.sym. 10/13
Súpisová hodnota majetku: 360 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou Palisády
Development, s.r.o., IČO: 35 908 556, so sídlom Zámocká 5, 811 01 Bratislava, šp.sym. 10/13
Súpisová hodnota majetku: 600 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100 - úhrada podnájmu spoločnosťou GLAMOUR INTERIORS,
s.r.o., IČO: 35 706 708, so sídlom Panská 2, 811 01 Bratislava, šp.sym. 10/13
Súpisová hodnota majetku: 240 EUR
Banka: Tatra banka, a.s.

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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Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100, 0304754194/0900 - úroky zo zostatku na účtoch
09/13
Súpisová hodnota majetku: 5,20 EUR
Banka: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.

Typ súpisnej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Číslo účtu (názov a forma vkladu): 2623171497/1100, 0304754194/0900 - úroky zo zostatku na účtoch
10/13
Súpisová hodnota majetku: 5,35 EUR
Banka: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.

JUDr. Matúš Boľoš - správca Úpadcu

K005254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ladislav Káčerík Tulec v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2012 S1536
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

I. kolo verejného ponukového konania
JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Ladislav Káčerík Tulec, bytom
Mukačevská 47, 080 01 Prešov, č.k. 1K/58/2012, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – zástupcu
veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru VB LEASING SK, spol. s.r.o., ktorý bol doručený správcovi dňa
08.10.2013 vyhlasujem :
I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
73/2013 zo dňa 16. apríla 2013 pod číslom K006555, položky 43, 44, 45, 46, 47 a 48.
Položka č. 43
Typ súpisovej zložky : hnuteľná vec
Popis : guľovnica ČZ 555 kaliber 3006 SPR. V.č. A327733
Stav opotrebovania : opotrebovaná, používaná
Súpisová hodnota : 800,00 Eur
Počet kusov : 1 ks
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Miesto uloženia : Okresné riaditeľstvo PZ Prešov, Odbor poriadkovej polície

Položka č. 44
Typ súpisovej zložky : hnuteľná vec
Popis : guľovnica CZ 527 LUX kaliber 223 REM v.č. A658741
Stav opotrebovania : nepoužívaná
Súpisová hodnota : 700,00 Eur
Počet kusov : 1 ks
Miesto uloženia : Okresné riaditeľstvo PZ Prešov, Odbor poriadkovej polície

Položka č. 45
Typ súpisovej zložky : hnuteľná vec
Popis : guľovnica FOX MOD 2 kaliber 222 REM v.č. 22880
Stav opotrebovania : značne opotrebovaná
Súpisová hodnota : 450,00 Eur
Počet kusov : 1 ks
Miesto uloženia : Okresné riaditeľstvo PZ Prešov, Odbor poriadkovej polície

Položka č. 46
Typ súpisovej zložky : hnuteľná vec
Popis : Malokal. ZKM 452 , kaliber 22 LONG RIFLE v.č. 198548
Stav opotrebovania : značne opotrebovaná
Súpisová hodnota : 400,00 Eur
Počet kusov : 1 ks
Miesto uloženia : Okresné riaditeľstvo PZ Prešov, Odbor poriadkovej polície

Položka č. 47
Typ súpisovej zložky : hnuteľná vec
Popis : Pištoľ SMIT-WESSON,MOD 380/S-W, kaliber 9 mm, BROWNING v.č. RAH0221
Stav opotrebovania : používaná
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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Súpisová hodnota : 350,00 Eur
Počet kusov : 1 ks
Miesto uloženia : Okresné riaditeľstvo PZ Prešov, Odbor poriadkovej polície

Položka č. 48
Typ súpisovej zložky : hnuteľná vec
Popis : BROKOVN. BAJKAL, IŽ-18, Kaliber 20, v.č. A44182
Stav opotrebovania : značne opotrebovaná
Súpisová hodnota : 50,00 Eur
Počet kusov : 1 ks
Miesto uloženia : Okresné riaditeľstvo PZ Prešov, Odbor poriadkovej polície
Hnuteľný majetok je v spoluvlastníckom podiele 1/1
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené
po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2. Ponúkaná kúpna cena musí byť najmenej vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku. V opačnom prípade sa na
ponuku nebude prihliadať.
3. Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech účtu úpadcu číslo 2918631622/1100, vedeného v Tatra banke a.s.,
zábezpeku vo výške najmenej 50 % ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk. Neúspešnému účastníkovi správca preddavok vráti do 3
pracovných dní späť.
4. Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania, vrátane obhliadky hnuteľných vecí si môžu
záujemcovia dohodnúť v úradných hodinách na adrese kancelárie správcu, prípadne emailovým podaním na
adrese: zoldos.spravca@centrum.sk
5. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD.,
Staničná 9, 059 51 Poprad – Matejove, Slovenská republika, v zalepenej obálke opatrenej nápisom KONKURZ
1K/58/2012 – Záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ a číslo položky hnuteľnej veci o ktorú je prejavený záujem . Záväzná
ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja, doklad o zložení
zábezpeky, doklad preukazujúci totožnosť, u právnickej osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako tri
mesiace, doklad preukazujúci oprávnenie na držanie a nosenie strelných zbraní v zmysle Zákona č. 190/2003 Z.z.
o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ponuka
musí byť záujemcom vlastnoručne podpísaná, v prípade právnickej osoby vlastnoručne podpísaná štatutárnym
orgánom spôsobom uvedeným v obchodnom registri. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť,
dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných
ponúk za prítomnosti správcu a zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru.
7. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami predaja budú vylúčené z verejného ponukového konania
8. Zástupca veriteľov má právo odmietnuť akúkoľvek ponuku a teda akceptáciu akejkoľvek ponuky a ponuka bude
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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8. Zástupca veriteľov má právo odmietnuť akúkoľvek ponuku a teda akceptáciu akejkoľvek ponuky a ponuka bude
podliehať odsúhlaseniu zástupcu veriteľov
9. Záujemca si prevezme hnuteľnú vec v takom stave ako sa momentálne nachádza. Správca nezodpovedá za
vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci a záujemca sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z vád na predmetnej veci.
10. Ponuku na odkúpenie zbrane má právo predložiť iba osoba, ktorá splňa podmienky v zmysle zákona č.
190/2003 Z.z. O strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.
11. Položky pod č. 43 – 48 sa speňažujú jednotlivo.
JUDr. Ing. Peter Žoldoš PhD. , správca

K005255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Stavbárov 1716/10, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 190 811
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31R/3/2013
Spisová značka súdneho spisu:
31R/3/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo dňa 05.03.2014 o 09:00 hod. v reštaurácii Fontána, ul. M. R.
Štefánika 1941, 075 01 Trebišov.

Prítomní:
1. Všeobecná úverová banka, a. s.
2. HAKOV s. r. o.
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Zvolávateľ:
JUDr. Igor Varga, správca

1. Na úvod správca skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru. a teda že Veriteľský
výbor je uznášania schopný.

1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnil aj Dlžník.

1. Správca JUDr. Igor Varga, ako zvolávateľ prvého zasadnutia Veriteľského výboru navrhol, aby sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Správca JUDr. Igor Varga, ako zvolávateľ prvého zasadnutia Veriteľského výboru navrhol, aby sa
predsedom Veriteľského výboru stal veriteľ Všeobecná úverová banka, a. s.

Členovia Veriteľského výboru následne hlasovali o zvolení predsedu Veriteľského výboru - Všeobecná úverová
banka, a. s. takto:

Za zvolenie hlasovali

3 veritelia, a to:
1. Všeobecná úverová banka, a. s.
2. HAKOV s. r. o.
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Proti zvoleniu hlasovali

0 veriteľov

Hlasovania sa zdržali

0 veriteľov

Na to bolo prijaté Uznesenie č. 1:
Schôdza
veriteľov
banka, a. s.

zvolila

za

predsedu

Veriteľského

výboru

veriteľa

Všeobecná

úverová

1. Dlžník na zasadnutí Veriteľského výboru predložil k rukám predsedu Veriteľského výboru odôvodnenú
Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní.

Členovia Veriteľského výboru následne hlasovali o vyhovení žiadosti Dlžníka o predĺžení lehoty na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60 dní nasledovne:

Za vyhovenie žiadosti hlasovali

2 veritelia, a to:
1. Všeobecná úverová banka, a. s.
2. HAKOV s. r. o.

Proti vyhoveniu žiadosti hlasovali
Hlasovania sa zdržali

0 veriteľov
1 veriteľ, a to:
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Na to bolo prijaté Uznesenie č. 2:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka AGRO-INVEST s. r. o. v reštrukturalizácii, Ul. Stavbárov 1716/10, 071
01 Michalovce, IČO: 36 190 811 predlžuje v zmysle ust. § 143 ZKR na základe odôvodnenej žiadosti predkladateľa
plánu lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Veriteľskému výboru o 60 dní.

JUDr. Igor Varga, správca

K005256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Števková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.7.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 7/2013 S 1347
Spisová značka súdneho spisu:
2K 7/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alena Gregorová, správca
Kancelária správcu: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, tel.č.: 0903 830 700, e-mail: ak.gregorova@gmail.com
správca konkurznej podstaty Andrea Števková, nar. 14.7.1974, bytom L. Mocsáryho 1203/31, 984 01 Lučenec

vypisuje ponukové konanie na predaj majetku úpadcu

Predmetom predaja je motorové vozidlo zapísané do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty pod por. č. 43, a
to:

spoluvl.
podiel

por.č. popis

43

Motorové vozidlo NISSAN PRIMERA kombi, 103 kW, 1998cm3, benzín, farba modrá, rok výroby 2000, VIN:
1/1
SJNTCAP11U0428291, počet najazdených km: cca 170tis, automat

súpisová
hodnota

900,00 €

záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: Mgr.
Alena Gregorová, Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, č.k. 2K 7/2013 v jednej neporušenej uzatvorenej
obálke s označením „Ponuka konkurz – neotvárať“
lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku
SR do 4.4.2014 o 13:00 hod.. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca
akceptovať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť minimálne 70%
ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu. V prípade, ak záujemca nezloží v stanovenej lehote v prospech
úpadcu minimálne 70% ponúkanej kúpnej ceny, na jeho ponuku sa nebude prihliadať (ponúkaná kúpna
cena musí byť najneskôr v posledný deň lehoty prijatá úpadcom). Bankové spojenie úpadcu: účet vedený
v Tatra banka a.s., číslo účtu: 2615658174/1100
záujemca je povinný v rámci ponuky preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom
z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace (fotokópia), fyzické osoby podnikatelia živnostenským
listom (fotokópia), fyzické osoby nepodnikatelia fotokópiou občianskeho preukazu. Záujemca je povinný
v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej ceny a telefonický kontakt.
-

neúplné ponuky nebude správca akceptovať

-

záujemca podaním ponuky vyslovuje súhlas s podmienkami ponukového konania

-

správca má vyhradené právo neprijať žiadnu ponuku

správca otvorí obálky s ponukami najneskôr v lehote 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Otváranie obálok urobí správca v kancelárii správcu, pričom o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Správca vyhodnotí obdržané ponuky najneskôr v lehote 10 dní od otvorenia obálok s ponukami s tým, že
správca vyhodnotí ako úspešnú ponuku s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou nie nižšou ako 100%
súpisovej hodnoty ponúkaného majetku.

V Banskej Bystrici, dňa 14.3.2014

K005257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1146
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Reštrukturalizačný správca dlžníka: Akadémia vzdelávania o.z. Žilina, oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Janka Grolmusová, E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin, počas
stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 15.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenú adresu správcu alebo na
tel.čísle: 043/4248605, fax: 043/4248606, príp. e-mailom: janka.grolmus@slovanet.sk
JUDr. Janka Grolmusová, reštrukturalizačný správca

K005258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
2R/3/2013 S1146
2R/3/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Janka Grolmusová, reštrukturalizačný správca dlžníka: Akadémia vzdelávania o.z. Žilina, podľa ust. §126
ZKR zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Akadémie vzdelávania o.z. na adrese: Jarná 13, Žilina,
dňa 17.4.2014 o 10.00 hod s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Zistenie stanovísk veriteľov k reštrukturalizácii
3. Voľba veriteľského výboru
4. Záver
Prezentácia účastníkov je od 9.00 - 10.00 hod. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnická osoba
aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
V
Martine,
JUDr. Janka Grolmusová, reštrukturalizačný správca

12.3.2014

K005259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
1. pohľadávka veriteľa PP Group s.r.o., so sídlom Agátová 7/H, 841 01 Bratislava, prihlásená prihláškou č. 1
– v celkovej sume 2.000,- EUR;
2. pohľadávky veriteľa Ladislav Volný, bytom Starhradská 2, 851 05 Bratislava, prihlásené samostatnými
prihláškami: pohľadávka č. 1 – v celkovej sume 2.330,- EUR a pohľadávka č. 2 - v celkovej sume 2.330,EUR;
3. pohľadávku veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásenú súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok s por. č. 1: pohľadávka č. 1 –
v celkovej sume 374,10 EUR;
4. pohľadávku veriteľa Mgr. Vieroslava Barátová, bytom Pod válkom 10669/6, Bratislava, prihlásenú
prihláškou č. 1 – v celkovej sume 3.300,- EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Paučula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1984/39, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 36/2013 S1146
Spisová značka súdneho spisu:
4K 36/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Janka Grolmusová, správca úpadcu: Daniel Paučula, Horné Rakovce 1984/39, Turčianske Teplice, týmto
v súlade s ust. §28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, zapísala dňa
14.3.2014 do zoznamu pohľadávok, pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 12
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
Prihlásená suma: 2.436,41 EUR
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 13
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
Prihlásená suma: 1.257,35 EUR
V zmysle ust. §32 ods. 3 a 8 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie pohľadávok
iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania
pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej lehote na nižšie
uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
Kauciu je možné uhradiť na bankový účet vedený v ČSOB a.s. č.účtu: 4019384292/7500, variabilný symbol je číslo
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
V Martine, 14.3.2013
JUDr. Janka Grolmusová, správca

K005261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 012 475
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2012/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
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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Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu: SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť, so sídlom Hrabovská cesta
1679/31, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 012 475 (ďalej aj ako len „Úpadca“), 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
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Slovenská republika – Daňový úrad Žilina

Sídlo:

Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

270,00 €
8
13.03.2014
Neuplatnené
98-105
14.03.2014

V Žiline, dňa 14.03.2014

JUDr. Filip Lukáč, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s. – správca Úpadcu

K005262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bolebruch Staviteľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 948, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22 706 861
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42915/9, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/40/2013 S 1526
Spisová značka súdneho spisu:
36K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu Ján Bolebruch Staviteľ, nar.: 17.04.1951, IČO: 22 706 861, s miestom
podnikania Naftárska 948, 908 45 Gbely, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) , že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli
správcovi dňa 14.03.2014 doruené prihlášky veriteľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, so sídlom
Vajanského 17, 905 01 Senica, nasledovne:
- prihláška pod poradovným číslom 1 na sumu 49 307,22 Eur (z toho 17 963,26 Eur ako istina, 30 471,20 Eur ako
úroky z omeškania, 873,26 Eur ako náklady z uplatnenia),
- prihláška pod poradovým číslom 2 na sumu 23 517,40 Eur (z toho 9 890,32 Eur ako istina, 13 231,68 Eur ako
úroky z omeškania, 395,40 Eur ako náklady z uplatnenia).

K005263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTOS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 385 808

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávku veriteľa Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin,
IČO: 36 672 084, prihlásená prihláškou pohľadávky č. 1: pohľadávka č. 1 - v celkovej sume 1.141,52
EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K005264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok MIKUŠINCOVÁ, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 040 410
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2013 S124
Spisová značka súdneho spisu:
2K/40/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Správca JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen vyhlasuje 1. kolo
dražby majetku v konkurze
Dražobník/Navrhovateľ dražby:
JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Nábytok
MIKUŠINCOVÁ, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 040 410
Dátum konania dražby: 21.03.2014
Čas otvorenia dražby: 10:30 hod.
Miesto konania dražby: Sládkovičova 15, 974 01 Banská Bystrica (sídlo Úpadcu)
Predmet dražby:
Hnuteľné veci, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 180 / 2013 zo dňa 18.09.2013
Cena predmetu dražby: minimálne v sume súpisovej hodnoty konkrétnej Hnuteľnej veci uvedenej v súpise majetku
podstát Úpadcu, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 2013/180 dňa 18.09.2013
Najnižšie podanie: minimálne v sume súpisovej hodnoty konkrétnej Hnuteľnej veci uvedenej v súpise majetku
podstát Úpadcu, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 2013/180 dňa 18.09.2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Minimálne prihodenie: 5,- Eur na každú hnuteľnú vec
Výška dražobnej zábezpeky: bez zloženia dražobnej zábezpeky
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezodkladne po
udelení príklepu v hotovosti do rúk správcu. Úhrada ceny musí byť výhradne v eurách. Cenu dosiahnutú vydražením
nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu dražby: 21.03.2014 od 10.00 hod. do 10.30 hod.
Poradie dražby hnuteľných vecí: podľa voľnej úvahy správcu
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa
odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
Poučenie podľa § 21 ods.2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo 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. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a žalobca. 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
keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať
obhliadku predmetu dražby. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba,
ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom
urobiť podanie.
Vo Zvolene, dňa 14.03.2014
JUDr. Tomáš Kohút, správca úpadcu Nábytok MIKUŠINCOVÁ, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 15, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 040 410

K005265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Antala AGROFARMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 232/131, 972 45 Bystričany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 114 189
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/25/2011S485
Spisová značka súdneho spisu:
28K/25/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Označenie dražobníka:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Jaroslav Antala AGROFARMA, Dlhá 232 / 131, Bystričany, IČO 36 114
189, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Navrhovateľ dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Jaroslav Antala AGROFARMA, Dlhá 232 / 131, Bystričany, IČO 36 114
189, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby: sídlo notára: JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 14.03.2014 o 14.30 hod
Kolo dražby: 1. kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva:
LV č. 1858
·

pozemok – parcelné číslo 741/2 – trvalý trávny porast o výmere 11.169m2,

nachádzajúca sa v okrese Prievidza, obec Bystričany, katastrálne územie Bystričany, vo vlastníctve úpadcu v
podiele 1/1,
Výsledok dražby:
·

Predmet dobrovoľnej dražby - pozemok – parcelné číslo 741/2 – trvalý trávny porast o výmere
11.169m2, LV č. 1858, bol vydražený vydražiteľom za cenu dosiahnutú dražbou vo výške 2.500,-€ dňa 14.
marca 2014.

Stav dražby: úspešná
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica
V Považskej Bystrici, 14.03.2014
JUDr. Alojz Žitník
správca

K005266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J.A.N.E.X., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 050 342
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2014 S1153
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ladislav Kokavec správca dlžníka: J.A.N.E.X., s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, Sokolská 62/686, IČO: 36 050
342 oznamuje účastníkom reštrukturalizačného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8:00 hod. do 16:00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0908941647.
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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Ing. Ladislav Kokavec, správca

K005267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok MIKUŠINCOVÁ, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 040 410
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2013 S124
Spisová značka súdneho spisu:
2K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca v súlade s uloženým záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje ponukové konanie na predaj
majetku podliehajúcemu konkurzu, a to nižšie uvedených motorových vozidiel zapísaných v súpise majetku podstát,
ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 2013/180 dňa 18.09.2013:

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav opotrebovanosti

Súpisová
hodnota v €

osobné motorové vozidlo zn. Alfa
1
Romeo Spider 3.2 JTS

VIN:
ZAR93900005003748

BB871DA

2007

opotrebovaný
primerane
veku,
2 000,00 €
poškodený motor, nepojazdné

nákladné
vozidlo
zn.
1
VOLKSWAGEN 2K CADDY VAN

VIN:
WV2ZZZ2KZ4X010152

BB885BL

2004

opotrebovaný, značne poškodený
1 000,00 €
interiér a exteriér vozidla

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase veriteľského
výboru.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka
musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu
totožnosti; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného
registra nie starší ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a fotokópia výpisu zo živnostenského
registra nie starší ako 3 mesiace
· musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách,
· musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy,
· musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Kohút, Námestie
SNP 74/28, 960 01 Zvolen v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 2K/40/2013 –
ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať,
· musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane
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· musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na
záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe plnej moci alebo
splnomocnenia, správca neprihliada.
5. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní
dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. Ponuka
záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku len v prípade, ak veriteľský výbor po oznámení ponuky s
najvyššou navrhovanou kúpnou cenou výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi písomne alebo emailom odsúhlasí.
6. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok správca bezodkladne po obdržaní súhlasu veriteľského
výboru s ponukou kúpnej ceny tohto záujemcu oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia
a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na
uzavretie kúpnej zmluvy,
7. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do
10 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 6. tohto oznámenia o ponukovom konaní.
V tejto lehote je úspešný záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu, a to tak, že kúpna cena musí byť
pripísaná na účet označený na tento účel správcom najneskôr v posledný deň 10 - dňovej lehoty.
8. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti ponúknutej sumy všetky predložené ponuky.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Tomáš Kohút, správca úpadcu Nábytok MIKUŠINCOVÁ, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Sládkovičova 15, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 040 410

K005268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVOS,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 040 258
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2014 S 1293
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom: Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, reštrukturalizačný správca
dlžníka DREVOS,s.r.o., so sídlom Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 040 258, v zmysle ust. § 126
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 29.04.2014 (utorok) o 11:00 hod. v priestoroch
kancelárie správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica. Prezentácia
veriteľov sa uskutoční od 10:30 hod.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Voľba veriteľského výboru
4. Stanovisko veriteľov k reštrukturalizácii
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záver
Veriteľ je povinný pri prezentácii predložiť platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny originál výpisu z OR
alebo notársky osvedčenú kópiu výpisu z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky osvedčeným
plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti. Kontakt na správcu: JUDr. Ing. Veronika
Škodová, tel.: +421(0) 48 480 01 06, e-mail: skodova@restrukturalizacia.net.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, správca

K005269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vavrúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1364/18, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1979
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/68/2012/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
28K/68/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín,
zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej
koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Peter Vavrúš, bytom Slnečná
1364/18, 914 41 Nemšová, nar.: 27.08.1979 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty Úpadcu.

V Trenčíne, dňa 14.03.2014
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu

K005270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vavrúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1364/18, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1979
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/68/2012/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
28K/68/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Soblahovská
7262, 911 01 Trenčín, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Peter Vavrúš,
bytom Slnečná 1364/18, 914 41 Nemšová, nar.: 27.08.1979 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len
„ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate Úpadcu za účelom vyhotovenia
konečného rozvrhu všeobecnej podstaty Úpadcu.
Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje veriteľov o:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate u Správcu v lehote
do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.

Námietka podaná veriteľom musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.

V Trenčíne, dňa 14.03.2014
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005271
Spisová značka: 2K/26/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: DINAZ Investments
Slovakia s. r. o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 35 867 001, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny do konania prvej schôdze
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
značka správcu: S 1503, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2
323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 12.3.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K005272
Spisová značka: 2K/5/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bratislava Shipping Crewing
s.r.o., so sídlom Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava, IČO: 43 825 184, správcom ktorého je CLC Správcovia, v.o.s.,
so sídlom kancelárie Panenská 18, 811 03 Bratislava, značka správcu: S 1519, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 64 125,18 eura zistených pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Bratislava, so sídlom Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.3.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K005273
Spisová značka: 3K/58/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Carrental24.sk, s.r.o.
so sídlom Čremchová 15, 831 01 Bratislava, IČO: 35 957 921, právne zast. JUDr. Viola Dudáková, so sídlom
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Ing. Juraj Plechlo, so sídlom kancelárie: Ivánska 15,
821 04 Bratislava, značka správcu: S1637, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu Carrental24.sk, s.r.o. so sídlom Čremchová 15, 831 01 Bratislava,
IČO: 35 957 921, uznáva za malý.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K005274
Spisová značka: 2K/62/2013
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa- dlžníka: JUDr. Pavol Červenák- VSM Consult, s miestom
podnikania Hlavná 393/34, 900 61 Gajary, IČO: 41 660 714, v zastúpení Mgr. Marekom Sakálom, advokátom, so
sídlom Tobrucká 7, 811 02 Bratislava 1, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JUDr. Pavol ČervenákVSM Consult, s miestom podnikania Hlavná 393/34, 900 61 Gajary, IČO: 41 660 714, uznesením č. k. 2K/62/2013-55
zo dňa 12.02.2014, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči dlžníkovi: JUDr. Pavol Červenák- VSM
Consult, s miestom podnikania Hlavná 393/34, 900 61 Gajary, IČO: 41 660 714. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť
dňa 07.03.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2014
JUDr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K005275
Spisová značka: 2K/54/2013
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa- veriteľa: AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská
13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 618 59 524, prostredníctvom organizačnej zložky AXA životní pojišťovna
a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079 v zast.:
CLS Čavojský & Partners, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 36 854 972, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: CONSULTICA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35 883 961,
uznesením č. k. 2K/54/2013-129 zo dňa 12.02.2014, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči
dlžníkovi: CONSULTICA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO: 35 883 961. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.03.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2014
JUDr. Lucia Kolenová, vyšší súdny úradník
K005276
Spisová značka: 4K/2/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Mária Horová, rod. Horváthová, nar. 09.05.1962, trvale
bytom Rovniakova 6, 851 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mária Horová, rod.
Horváthová, nar. 09.05.1962, trvale bytom Rovniakova 6, 851 02 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mária Horová, rod. Horváthová, nar. 09.05.1962, trvale bytom
Rovniakova 6, 851 02 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 13.3.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005277
Spisová značka: 4K/42/2013
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa- dlžníka: Ivan Bališ, nar. 18.06.1967, trvale bytom Jégeho 7,
821 08 Bratislava, uznesením zo dňa 11.11.2013, č. k. 4K/42/2013-77, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné
konanie voči dlžníkovi: Ivan Bališ, nar. 18.06.1967, trvale bytom Jégeho 7, 821 08 Bratislava. Predmetné uznesenie
nadobudlo v spojení v uznesením Krajského súdu zo dňa 13.01.2014, č.k. 2 CoKR/101/2013-84, právoplatnosť dňa
27.02.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2014
Mgr. Veronika Miškovčíková, vyšší súdny úradník
K005278
Spisová značka: 4K/42/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Ivan Bališ, nar. 18.06.1967, trvale bytom
Jégeho 7, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ivan Bališ, nar. 18.06.1967, trvale
bytom Jégeho 7, 821 08 Bratislava, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom Čapkova 2, 811 04 Bratislava, značka
správcu S 1535, odmenu v celkovej výške 165,97 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 234,54 €,
ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 130, pol. reg. 151/13, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Ivan Bališ, nar. 18.06.1967, trvale bytom Jégeho 7, 821 08 Bratislava,
nespotrebovanú časť preddavku vo výške 263,37€, vedeného pod položkou denníka D 130, pol. reg. 151/13
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to
písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb.
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.3.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005279
Spisová značka: 2K/71/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EASTCON AG SR, spol. s
r.o., so sídlom 965 01 Žiar nad Hronom, Priemyselná 272, IČO: 31 432 891, správcom ktorého je JUDr. Vladimír
Nosko, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. SNP 33, o určenie odmeny a úhradu preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Vladimírovi Noskovi, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. SNP 33 paušálnu odmenu v
sume 663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone predbežnej správy v sume 53,75 eura.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P r i z n á v a JUDr. Vladimírovi Noskovi, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. SNP 33 paušálnu odmenu v
sume 663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone predbežnej správy v sume 53,75 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť JUDr. Vladimírovi Noskovi, so sídlom
kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. SNP 33 na účet
č. 0070532344/0900 odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov v sume 717,63 eura
z preddavku evidovaného pod položkou registra D 19
125, rok 2013, číslo účtovného dokladu: 56. X. 2013 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť k rukám správcu zvyšnú časť preddavku v sume 942,07 eura,
evidovanú pod položkou denníka D 19 125, rok 2013, číslo účtovného dokladu: 56. X. 2013 do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, ku Krajskému
súdu
v Banskej Bystrici a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a
podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005280
Spisová značka: 1K/9/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STAVASTA spol. s r.o.,
Sitnianskeho 6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 30 226 597, správcom ktorého je JUDr. Ing. Veronika Škodová, so
sídlom kancelárie Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica o návrhu nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937
874 pri pohľadávke vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 54 vo výške 72 193,59 Eur, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, pri pohľadávke vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 54 vo výške 72 193,59 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
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K005281
Spisová značka: 1R/4/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Stinchcombe Furnaces
Services, s. r. o., so sídlom T.Vansovej 2/162, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 026 336 správcom ktorého je JUDr.
Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica o návrhu nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 pri pohľadávke vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6 vo výške
44,39 Eur, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, pri pohľadávke vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 6 vo výške 44,39 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005282
Spisová značka: 1K/36/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Adriana Schwendtová,
nar. 24.07.1967, trvale bytom Podháj 4363/98, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová, správcom ktorého je Ing. Mgr.
Miroslava Šperku LL.M, Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky v konkurznom
konaní z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874 vo výške 951,34 Eur vedenú pod poradovým číslom 9 až 10 v konečnom zozname pohľadávok,
takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850
05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 951,34 Eur vedenú pod poradovým číslom 9 až 10 v konečnom zozname
pohľadávok na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
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v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní
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( § 42 ods. 3 zákona č.Deň vydania: 19.03.2014
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99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005283
Spisová značka: 1K/47/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu B.K. s.r.o., so sídlom
Šibeničný Vrch 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 627 003, správcom ktorého je Správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555 o návrhu veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky
v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 987,46 Eur vedenú pod poradovým číslom 9 v konečnom zozname
pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850
05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 987,46 Eur vedenú pod poradovým číslom 9 v konečnom zozname
pohľadávok na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005284
Spisová značka: 1K/13/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BANDOG SECURITY, s.r.o., so sídlom
Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 36 052 663, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava, oddiel:
Sro, vložka č. 7560/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi BANDOG SECURITY, s.r.o., so sídlom Kammerhofská 26, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 36 052 663.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005285
Spisová značka: 1K/14/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavol Kokles, nar. 14.04.1953, bytom Závodná
481/1, 982 01 Tornaľa o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Pavol Kokles, nar. 14.04.1953, bytom Závodná 481/1, 982 01
Tornaľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005286
Spisová značka: 1K/81/2013

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom kancelárie J.
Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen, likvidátor spoločnosti PPS TRADE, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Areál PPS Detva,
a.s. 962 13 Detva, IČO: 36 019 224, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 4346/S,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka - PPS TRADE, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom
Areál PPS Detva, a.s. 962 13 Detva, IČO: 36 019 224.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005287
Spisová značka: 1K/70/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka JUDr. Milan Antal, so sídlom kancelárie Horná 54,
974 01 Banská Bystrica, likvidátor spoločnosti Lekáreň LIPA, spol. s r.o. "v likvidácii", so sídlom Bratská 18, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 31 621 198, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2406/S, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka - Lekáreň LIPA, spol. s r.o. "v likvidácii", so
sídlom Bratská 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 621 198.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005288
Spisová značka: 2K/49/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Boris Jamrich, nar. 25. 01.
1958, bytom 960 01 Zvolen, Nám. SNP 17/29, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie 960
01 Zvolen, J. Kozáčeka 13E, 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 Mgr. Slavomírovi Jančiarovi, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 13E, 960 01
Zvolen paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005289
Spisová značka: 1K/16/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Agrodružstvo DUBOVAN,
962 61 Dubové, IČO: 31 570 119, správcom ktorého je Mgr. Viktória Hellenbart so sídlom kancelárie M. Rázusa 23,
984 01 Lučenec o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 23 384,12 Eur vedenú pod poradovým číslom 5 a 6
v konečnom zozname pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500 vo výške 23 384,12 Eur vedenú pod poradovým číslom 5 a 6 v konečnom zozname pohľadávok na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
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 Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963
Zb. Občianskeho súdneho
poriadku
v platnom znení -ďalej len O. Deň vydania: 19.03.2014
Obchodný vestník
54/2014
Konkurzy
a reštrukturalizácie
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005290
Spisová značka: 1K/38/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Lieskovský, nar.
28.04.1957, bytom Starohorská 42, P.O.Box 49, 974 01 Banská Bystrica, správcom ktorého je Ing. Peter Medveď, so
sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky v konkurznom konaní z
pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 16
039,59 Eur vedenú pod poradovým číslom 12 až 38 v konečnom zozname pohľadávok a na potvrdenie prevodu
pohľadávky v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 1 361,97 Eur vedenú pod poradovým číslom 39 a 40 v
konečnom zozname pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500 vo výške 16 039,59 Eur vedenú pod poradovým číslom 12 až 38 v konečnom zozname pohľadávok a z
veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo
výške 1 361,97 Eur vedenú pod poradovým číslom 39 a 40 v konečnom zozname pohľadávok na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005291
Spisová značka: 1K/68/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PEGASO, spol. s r.o., so
sídlom Pliešovce 418, 962 63 Pliešovce, IČO: 31 628 010, správcom ktorého je JUDr. Ing. Veronika Škodová, so
sídlom kancelárie Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky v konkurznom
konaní z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 vo
výške 62 845,01 Eur vedenú pod poradovým číslom 6, 5 v konečnom zozname pohľadávok a na potvrdenie prevodu
pohľadávky v konkurznom konaní z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 15 091,97 Eur vedenú pod poradovým číslom 11 v
konečnom zozname pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500 vo výške 62 845,01 Eur vedenú pod poradovým číslom 6, 5 v konečnom zozname pohľadávok a z
veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo
výške 15 091,97 Eur vedenú pod poradovým číslom 11 v konečnom zozname pohľadávok na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
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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42 499 500 vo výške 62 845,01 Eur vedenú pod poradovým číslom 6, 5 v konečnom zozname pohľadávok a z
veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo
výške 15 091,97 Eur vedenú pod poradovým číslom 11 v konečnom zozname pohľadávok na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005292
Spisová značka: 1K/21/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ELEKTRIK +, s.r.o., so
sídlom Priemyselná 9, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 36 720 836, správcom ktorého je JUDr. Ing. Tomáš Oravec,
so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky v konkurznom
konaní z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO: 35 937 874 vo výške 1 367,16 Eur vedenú pod poradovým číslom 107 - 112 v konečnom zozname pohľadávok,
takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850
05 Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 1 367,16 Eur vedenú pod poradovým číslom 107 - 112 v konečnom
zozname pohľadávok na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len O.
s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005293
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 určenie odmeny a úhradu preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 54/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.03.2014

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 v sume 663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone
predbežnej správy v sume 181,38 eura.
Štatutárny orgán - predstavenstvo - predseda JUDr. Roman Bušo, nar. 30. 03. 1964,
bytom 821 09 Bratislava, Dulovo nám. 7, člen Miriam Petláková, nar. 13. 11. 1968, bytom 821 08 Bratislava,
Záhradnícka 79 a člen Ing. Gustáv Pernecký, nar. 01. 01. 1950, bytom
851 05 Bratislava, Tematínska 2 s ú
p o v i n n í zaplatiť spoločne a nerozdielne paušálnu odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých pri
výkone predbežnej správy v sume 845,26 eura predbežnému správcovi Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so
sídlom kancelárie, 979 01 Rimavská Sobota, Hlavné námestie 13 na účet číslo 2926877155/1100, IBAN: SK 48 1100
0000 0029 2687 7155, BIC: TATRSKBX, VS: 91577 do 15 dní
po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený 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 13.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005294
Spisová značka: 2K/73/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Oremus, nar. 28. 08.
1966, bytom 966 61 Hodruša - Hámre, Dolné Hámre 244, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Viktória
Hellenbart, so sídlom kancelárie M. Rázusa 23, 984 01 Lučenec 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 Mgr. Viktórii Hellenbart, so sídlom kancelárie M. Rázusa 23, 984 01 Lučenec, paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura a 20% DPH, t.j. 132,78 eura, spolu 796,66
eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005295
Spisová značka: 1K/9/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ELEKTRO SLOVAKIA, s.r.o.. so sídlom
Rázusova 7/36, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 018 163, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka č. 4190/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Ľubicu Flíderovú, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen do funkcie
predbežného správcu dlžníka ELEKTRO SLOVAKIA, s.r.o.. so sídlom Rázusova 7/36, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:
36 018 163.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do Vydáva
45 dníMinisterstvo
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do funkcie
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predbežného správcu dlžníka ELEKTRO SLOVAKIA, s.r.o.. so sídlom Rázusova 7/36, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:
36 018 163.
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a
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vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005296
Spisová značka: 1K/11/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - Ing. Marta Dobrovodská, CSc, Vavilovova 7, Bratislava,
likvidátor spoločnosti ALO, spol. s r.o. " v likvidácii" so sídlom Nám. Slobody 2013/III, 960 01 Zvolen, IČO: 31 603
726, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.1832 /S, zast. JUDr. Soňou Kubincovou,
advokátka, M. Rázusa 20, 974 01 Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec do
funkcie predbežného správcu dlžníka ALO, spol. s r.o. " v likvidácii" so sídlom Nám. Slobody 2013/III, 960 01 Zvolen,
IČO: 31 603 726.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005297
Spisová značka: 1K/12/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jaromír Polc, nar. 11.03.1967, bytom Gen.
Svobodu 1995/42, 960 01 Zvolen o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Jaromír Polc, nar. 11.03.1967, bytom Gen. Svobodu 1995/42, 960 01
Zvolen.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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 do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica.
Súd
v y z ý vestník
v a veriteľov
aby prihlásili svoje pohľadávky
45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá
Obchodný
54/2014
Konkurzy va lehote
reštrukturalizácie
Deň vydania:
19.03.2014
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.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
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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,
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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 podávajúciKonkurzy
námietkuazaujatosti
o dôvode vylúčenia dozvedel.
Na podanie,
ktoré
Obchodný
vestník
54/2014
reštrukturalizácie
Deň vydania:
19.03.2014
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005298
Spisová značka: 1K/75/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka monterick s.r.o., so sídlom Ďumbierska 20, 974
11 Banská Bystrica, IČO: 36 673 081, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
12057/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
P r i z n á v a Mgr. Alenu Gregorovú, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica paušálnu odmenu v
sume 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume 297,70 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 961,58 Eur správcovi na č.ú. 2917860108/1100, VS: 752013 z preddavku evidovaného pod položkou
denníka D 19 137 2013, pod účt. dokladom 14. XI. 2013, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
698,12 Eur.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku v sume 806,20 Eur,
evidovanú pod položkou denníka D 19 137 2013, účt. doklad 14. XI. 2013 a to do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a
podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K005299
Spisová značka: 2K/13/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Tomáš Karnók, nar. 15. 02. 1985, bytom 982 01
Tornaľa, Školská 1230/11, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Tomáš Karnók, nar. 15. 02. 1985, bytom 982 01 Tornaľa, Školská
1230/11
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 54/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.03.2014
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Tomáš Karnók, nar. 15. 02. 1985, bytom 982 01 Tornaľa, Školská
1230/11
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005300
Spisová značka: 2K/63/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PS-RADIUS, spol. s r.o., so
sídlom 984 01 Lučenec, M. Rázusa 29, IČO: 36 642 762, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Jozef
Oravec, so sídlom kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, 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 Ing. Jozefovi Oravcovi, so sídlom kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 323,57 eura a 20% DPH, t.j. 464,71
eura, spolu 2 788,28 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.03.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005301
Spisová značka: 2K/41/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladislav Dratva - ZPaR, s
miestom podnikania 976 67 Závadka nad Hronom, Paseka 626/5, IČO: 10 989 676, správcom konkurznej podstaty
ktorého je Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
schválenie čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e upravený návrh čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 25. 02.
2013.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K005302
Spisová značka: 32K/25/2011
32 K/25 /2011- 444
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Roman Urbán, nar.
02.11.1981, bytom Zakarpatská 13, 048 01 Rožňava o návrhu na zrušenie konkurzu uznesením zo dňa 6.2.2014
zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Roman Urbán, nar. 02.11.1981, bytom Zakarpatská 13, 048 01
Rožňava.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.3.2014.
JUDr. Matúš Králik, PhD
vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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02.11.1981, bytom Zakarpatská 13, 048 01 Rožňava o návrhu na zrušenie konkurzu uznesením zo dňa 6.2.2014
zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Roman Urbán, nar. 02.11.1981, bytom Zakarpatská 13, 048 01
Rožňava.
Obchodný vestník 54/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.3.2014.

Deň vydania: 19.03.2014

JUDr. Matúš Králik, PhD
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 13.3.2014
JUDr. Matúš Králik,
K005303
Spisová značka: 9K/30/2007
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mariana Venglovičová, nar.
05.05.1967, bytom Buzulucká 13, 040 22 Košice o návrhu navrhovateľa: K.M.TRADE, s.r.o., Južná trieda č. 5, 040
01 Košice, IČO: 31 726 895 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: K.M.TRADE, s.r.o., Južná trieda č. 5, 040 01 Košice,
IČO: 31 726 895 namiesto pôvodného veriteľa: Ing. Miroslav Kacej, nar. 07.02.1964, Južná trieda č. 5, 040 01
Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod 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 12.3.2014
JUDr. Matúš Králik,
K005304
Spisová značka: 26K/5/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Kopčík, nar. 24.02.1970, bytom Mikovíniho 15, 040
11 Košice 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: Ján Kopčík, nar. 24.02.1970, bytom
Mikovíniho 15, 040 11 Košice.
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).
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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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
Obchodný
vestník 54/2014
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
19.03.2014
dlhopisy, prevoditeľné
cenné papiere alebo naKonkurzy
pokračovanie
vo výkone zabezpečovacieho práva
dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 12.3.2014
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005305
Spisová značka: 30K/33/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 040 90 Košice, proti dlžníkovi: DO-MA-JA, s.r.o., Stierova 7, 040 11 Košice, IČO: 36 587 516 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: DO-MA-JA, s.r.o., Stierova 7, 040 11 Košice, IČO: 36 587 516.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie Holubyho č.
12, 040 01 Košice 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
doručiť súdu jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadne
hlasovacích práv veriteľov prihlásených pohľadávok na schôdzi veriteľov.
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, a to spôsobom uvedeným v poučení tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach.
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.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
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).
Vydáva
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zákonaveriteľ
č. 200/2011
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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
46
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu

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 45vestník
dní od vyhlásenia
rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd
28 ods. 219.03.2014
ZKR).
Obchodný
54/2014 konkurzu; v jednom
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň(§vydania:
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
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
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 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. 854/2014
ZKR).
Obchodný
vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.03.2014
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 11.3.2014
JUDr. Pavel Varga,
K005306
Spisová značka: 30K/30/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Jana Kľačanská, nar. 12.08.1969, Gerlachovská 30, 040 01
Košice proti dlžníkovi: Jozef Gaduš, nar. 26.03.1977, Bukureštská 21, 040 13 Košice 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: Jozef Gaduš, nar. 26.03.1977, bytom Bukureštská 21, 040 13
Košice.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca,
za správcu podstaty.
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
doručiť súdu jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadne
hlasovacích práv veriteľov prihlásených pohľadávok na schôdzi veriteľov.
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, a to spôsobom uvedeným v poučení tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo
dňa
nasledujúceho
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach.
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.).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
podľa právneho dôvodu
29 ods.niektorých
4 ZKR).zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a ovzniku
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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

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).
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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
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 11.3.2014
JUDr. Pavel Varga,
K005307
Spisová značka: 31K/20/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: ANOE, s.r.o., so sídlom Poľovnícka 6, Košice 040 11, IČO: 36 588 288 o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, Košice
040 01, zn. správcu: S 1021, odmenu vo výške 398,32 €.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, Košice 040 01, zn.
správcu: S 1021,
náhradu
účelne
vynaložených
a preukázaných
výdavkov
vo výške
€.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.135,80
o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému
správcovi odmenu a náhradu výdavkov vo výške
50
534,12 € z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D18 - 45/2013, do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
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P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, Košice
040 01, zn. správcu: S 1021, odmenu vo výške 398,32 €.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie Szakkayho 1, Košice 040 01, zn.
správcu: S 1021, náhradu účelne vynaložených a preukázaných výdavkov vo výške 135,80 €.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a náhradu výdavkov vo výške
534,12 € z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D18 - 45/2013, 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 12.3.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K005308
Spisová značka: 31K/31/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: STEPER, s.r.o., so sídlom Rišňovce 5, IČO: 36 544 124, o zrušenom
konkurze na majetok dlžníka: STEPER, s.r.o., so sídlom Rišňovce 5, IČO: 36 544 124, ktorého správcom je: Mgr.
Ladislav Barát, adresa kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto

rozhodol
Súd odvoláva Mgr. Ladislava Baráta, adresa kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
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 12.3.2014
JUDr. Vlasta Nosková, vyšší súdny úradník
K005309
Spisová značka: 32K/2/2014
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 Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Kováč, nar. 21.9.1975, bytom Andovská 17/A, 940
01 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Roman Kováč, nar.21.9.1975, bytom Andovská 17/A,
940 01 Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Roman Kováč, s miestom podnikania
Andovská 17/A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 40 885 658, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Romana Kováča, nar.21.9.1975, bytom Andovská 17/A, 940 01 Nové
Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Roman Kováč, s miestom podnikania Andovská 17/A,
940 01 Nové Zámky, IČO: 40 885 658.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.3.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005310
Spisová značka: 1K/32/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka František Saloušek, nar. 30.12.1974,
podnikajúceho pod obchodným menom František Saloušek SALLY-TRANS, s miestom podnikania Továrenská štvrť
1446/2, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 34 895 817, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie
Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 26.09.2013 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením
1K/32/2012-110 zo dňa 20.1.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, voči úpadcovi František
Saloušek, nar. 30.12.1974, podnikajúceho pod obchodným menom František Saloušek SALLY-TRANS, s miestom
podnikania Továrenská štvrť 1446/2, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 34 895 817, na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, v rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 39 360,49 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2014.
____
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka František Saloušek, nar. 30.12.1974,
podnikajúceho pod obchodným menom František Saloušek SALLY-TRANS, s miestom podnikania Továrenská štvrť
1446/2, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 34 895 817, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie
Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 27.12.2013 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením
1K/32/2012-112 zo dňa 03.02.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa,
so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, voči úpadcovi František Saloušek, nar. 30.12.1974,
podnikajúceho pod obchodným menom František Saloušek SALLY-TRANS, s miestom podnikania Továrenská štvrť
1446/2, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 34 895 817, na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške
13 666,51 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2014.
Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
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 Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005311
Spisová značka: 2R/4/2011
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o., so sídlom
Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714, správcom ktorého je Prvá arbitrážna, k.s., so sídlom kancelárie
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, o návrhu 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/4/2011-315 zo dňa 07.02.2014 p o t v r d i l prevod prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa Sociálnej
poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi UNITRANS TATRY, s.r.o., so sídlom
Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714, prihlásenej na Okresnom súde Prešov prihláškou pod por. č. 10
vo výške 3.141,21 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2014.
Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K005312
Spisová značka: 1K/18/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka
Complex Plus, s.r.o., so sídlom
Hrnčiarska 21, 066 01 Humenné, IČO: 36 494 895, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 27.12.2013 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči
úpadcovi uznesením 1K/18/2012-357 zo dňa 03.02.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, voči úpadcovi Complex Plus,
s.r.o., so sídlom Hrnčiarska 21, 066 01 Humenné, IČO: 36 494 895, na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa vo výške 28 595,82 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2014.

Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005313
Spisová značka: 1K/35/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RETRA spol. s r.o., so sídlom
Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné, IČO: 31 728 324, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Mierová 4, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 26.09.2013 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi
uznesením 1K/35/2012-234 zo dňa 20.01.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, voči
úpadcovi RETRA spol. s r.o., so sídlom Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné, IČO: 31 728 324, na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, v rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 141 223,42 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2014.
____

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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na majetok úpadcu RETRA spol. s r.o., so sídlom
Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné, IČO: 31 728 324, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, voči
úpadcovi RETRA spol. s r.o., so sídlom Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné, IČO: 31 728 324, na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, v rozsahu prihlásených
pohľadávok vestník
pôvodného
veriteľa vo výške 141 Konkurzy
223,42 eura.
Obchodný
54/2014
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.03.2014
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2014.
____
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RETRA spol. s r.o., so sídlom
Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné, IČO: 31 728 324, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Mierová 4, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 27.12.2013 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi
uznesením 1K/35/2012-236 zo dňa 03.02.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, voči úpadcovi RETRA spol. s r.o., so
sídlom Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné, IČO: 31 728 324, na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa
vo výške 88 416,36 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2014

Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005314
Spisová značka: 1K/55/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu KROTUCHEM, s.r.o., so
sídlom Levočská 9, 080 01 Prešov, IČO: 31 702 732, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom
kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 27.12.2013 na vstup do konkurzného konania uznesením
1K/55/2012-460 zo dňa 03.02.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa,
so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, voči úpadcovi KROTUCHEM, s.r.o., so sídlom Levočská 9,
080 01 Prešov, IČO: 31 702 732, na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 63 098,51 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2014.

Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005315
Spisová značka: 1K/51/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimír Šoltés, nar. 09.01.1966,
bytom Sídlisko lúčna 830/26A, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je Ing. Iveta Lešková, so sídlom
kancelárie Lipová 3743/22, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 26.09.2013 na potvrdenie prevodu
pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/51/2012-119 zo dňa 20.01.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500, voči úpadcovi Vladimír Šoltés, nar. 09.01.1966, bytom Sídlisko lúčna 830/26A, 093 01 Vranov nad
Topľou, na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 89 578,01 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.02.2014.
____
Slovenskej
republikyna
podľa
zákonaúpadcu
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Okresný súd Vydáva
PrešovMinisterstvo
v právnej spravodlivosti
veci vyhláseného
konkurzu
majetok
Vladimír
Šoltés, nar.
09.01.1966,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
bytom Sídlisko lúčna 830/26A, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je Ing. Iveta Lešková, so sídlom
kancelárie Lipová 3743/22, 085 01 Bardejov - Bardejovská54Nová Ves, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 27.12.2013 na potvrdenie prevodu

Topľou, na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 89 578,01 eura.
Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.02.2014.
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____
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimír Šoltés, nar. 09.01.1966,
bytom Sídlisko lúčna 830/26A, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je Ing. Iveta Lešková, so sídlom
kancelárie Lipová 3743/22, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 27.12.2013 na potvrdenie prevodu
pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/51/2012-123 zo dňa 03.02.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, voči úpadcovi
Vladimír Šoltés, nar. 09.01.1966, bytom Sídlisko lúčna 830/26A, 093 01 Vranov nad Topľou, na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 33 507,46 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2014.
Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005316
Spisová značka: 1K/52/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BBF BUILDING s.r.o., so sídlom
Karpatská 15, 058 01 Poprad, IČO: 44 460 694, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 27.12.2013 na vstup do konkurzného konania uznesením 1K/52/2012-1353
zo dňa 05.02.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, voči úpadcovi BBF BUILDING s.r.o., so sídlom Karpatská 15, 058 01
Poprad, IČO: 44 460 694, na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 13 587,11 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2014.
Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005317
Spisová značka: 1K/54/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Jozef Špireng, nar.
09.08.1954, bytom Na Odálke 116/57, 082 16 Fintice, správcom ktorého je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná
50, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005, zo dňa 27.12.2013 na vstup do konkurzného konania uznesením 1K/54/2012-197 zo dňa
05.02.2014 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, voči úpadcovi Jozef Špireng, nar. 09.08.1954, bytom Na Odálke 116/57, 082 16
Fintice, na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 9 686,06 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2014.
Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, 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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K005318
Spisová značka: 1K/10/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Peter Matej, nar. 27.05.1969,
bytom Kvetná 74/18, 082 04 Drienov, správcom ktorého je Ing. Mgr. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná
9, 059 51 Poprad - Matejovce, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005, zo dňa 27.12.2013 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením
1K/10/2013-239 zo dňa 03.02.2014 pripustil vstup spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Peter Matej, nar. 27.05.1969,
bytom Kvetná 74/18, 082 04 Drienov, na miesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č.
8 a 10, 813 63 Bratislava, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 9 886,56 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2014.

Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005319
Spisová značka: 2K/11/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GALAND, s.r.o., so sídlom
Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina, IČO: 36 511 633, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie
Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k. 2K/11/2013-150 zo dňa
07.02.2014 p r i p u s t i l vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu GALAND, s.r.o., so sídlom Budovateľská 2710/13, 069 01
Snina, IČO: 36 511 633, namiesto pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813
63 Bratislava v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov
prihláškami pod por. č. 12 až 18 v celkovej výške 457.055,24 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.03.2014.
Okresný súd Prešov dňa 13.3.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K005320
Spisová značka: 2K/51/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľov - veriteľov 1.) ROPO SK, s.r.o., so sídlom Duchnovičovo námestie
1, 080 01 Prešov, IČO: 36 504 424 a 2.) ANTES PLUS, spol. s r.o., so sídlom Cyrila a Metoda 1, Michalovce 071 01,
IČO: 31 695 132, zast. JUDr. Radoslavom Sotákom, advokátom so sídlom Nám. slobody 3, 071 01 Michalovce, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka APARTMÁNY TÁBORISKO s.r.o., so sídlom Jarková 6, 080 01
Prešov, IČO: 43 937 187, takto
rozhodol
konkurzné konanie na majetok APARTMÁNY TÁBORISKO s.r.o., so sídlom Jarková 6, 080 01 Prešov, IČO: 43 937
187 z a s t a v u j e.
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 eura zloženého navrhovateľom dňa
21.11.2013 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 98/2013 (54/11-13).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu
na Krajský súd v Košiciach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,56
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu
na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Prešov dňa 11.3.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K005321
Spisová značka: 40K/3/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NWSE Investing s. r. o. so sídlom
Kočovská 1898/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36794 741, ktorého predbežným správcom je JUDr. Mária
Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárová 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárová 9, 914 51 Trenčianske Teplice,
značka správcu S172 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 796,66 eura a náhrada preukázaných
výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 82,44 eura.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému
správcovi JUDr. Márii Bustinovej so sídlom kancelárie Šrobárová 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu
S172, priznanú odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 68,70 eura na účet
správcu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19
66/2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 12.3.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K005322
Spisová značka: 23K/8/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
HESKO, s.r.o., Ľudová
38/1473, 917 00 Trnava, IČO: 36 263 699, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
vložka č. 15218/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Korzo B. Bartóka 345/12,
929 01 Dunajská Streda, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Petrovi Kubikovi, so sídlom kancelárie: Korzo B. Bartóka 345/12, 929 01
Dunajská Streda, paušálnu odmenu vo výške 7966,54 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.3.2014
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K005323
Spisová značka: 1K/33/2013
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 1K 33/2013
vo veci návrhu
navrhovateľa - veriteľa: Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo V e l i č n á, Veličná, 027 54 Veličná, IČO:
14 225 085
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: R.S. - Píla, s.r.o., 027 54 Veličná 192, IČO: 44 813 651,
Okresný súd Žilina z r u š u j e termín pojednávania, ktorý bol vytýčený na deň 19.3.2014 o 10:00 hod na
Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2.
Termín pojednávania je zrušený v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. a/ bod 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, nakoľko dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť (§ 19 ods. 1 písm. c) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii).
V Žiline, dňa 13.3.2014

Okresný súd Žilina dňa 13.3.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005324
Spisová značka: 1K/33/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: R.S. - Píla, s.r.o., 027 54 Veličná
192, IČO: 44 813 651, takto
rozhodol

I. Súd u s t a n o v u j e: Ing. Jaroslava Veréba, so sídlom kancelárie: Mudroňova 43, 036 01 Martin, za
predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Osobitnú pozornosť je pritom povinný venovať možným odporovateľným právnym úkonom dlžníka. O svojich
postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný
podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 13.3.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005325
Spisová značka: 2K/2/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Ing. Milan Štefka fy : Olin, s miestom
podnikania 1. Čsl. brigády 60, 038 61 Vrútky, IČO: 37 011 359, o návrhu veriteľa: Slovenská republika - Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
010 01 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
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I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 11.03.2014 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 11.03.2014
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 11.03.2014 a v deň predloženia
tejto informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie povinností, ktoré sú mu v
začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona môže byť sankcionované aj
prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
14.05.2014 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva dlžníka, aby sa na
pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina a
označených veriteľov: a) Sociálna poisťovňa, so sídlom 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 30
807 484, b) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, že
vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 14.05.2014 o 09:00 hod na Okresnom súde
Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie 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 12.3.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005326
Spisová značka: 2K/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominik Bažík, nar. 25.08.1983, bytom Stodolisko 282/8,
027 32 Habovka, (do 31.03.2013 podnikajúci pod obchodným menom Dominik Bažík - LEDSTYLE, s miestom
podnikania Stodolisko 282/8, 027 32 Habovka, IČO: 45 709 467), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Dominik Bažík, nar. 25.08.1983, bytom Stodolisko 282/8, 027 32
Habovka.
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/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 12.3.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005327
Spisová značka: 2K/13/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníčky: Jany Poláčkovej, nar.
30.09.1961, bytom (s miestom podnikania) 023 01 Oščadnica 954, (IČO: 33 681 554), ktorého správkyňou je: Ing.
Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie: Hollého 24, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správkyne na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 13.3.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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