Obchodný vestník 100/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.05.2015

K011913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.N. Gastro, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 6, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 923 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/52/2014 S1238
Spisová značka súdneho spisu:
3K/52/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 36
Opis súpisovej zložky majetku: stavba "Atol Kuchajda" so súpisným číslom 12441, postavená na parcele č.
15123/214, zapísaná v katastri nehntueľností na liste vlastníctva č. 5130 pre okres Bratislava III, obec Bratislava
m.č. – Nové Mesto 5130, adresa ul. Junácka 6, Bratislava, SR (ďalej len "stavba").
Súpisová hodnota stavby: 1.040.000,- EUR
Deň zaradenia stavby do súpisu majetku: 22.05.2015
Číslo súpisovej zložky v súpise majetku: 2
Označenie tretej osoby, ktorá je vlastníkom zapísanej stavby: KAMEL s.r.o., so sídlom Junácka 6, 831 04
Bratislava, IČO: 35 896 531
Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu: stavba je predmetom záložného práva zabezpečujúceho záväzky
úpadcu voči zabezpečenému veriteľovi

K011914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 18, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 608 572
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/76/2014 S1284
Spisová značka súdneho spisu:
26K/76/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty Mgr. Peter Pihorňa úpadcu: SABEX s.r.o., so sídlom ul. Košická 18, 044 14 Čaňa,
IČO: 36 608 572, zvoláva prvú schôdzu konkurzných veriteľov na deň 29.06.2015 o 09:00 hod. v kancelárii správcu
na adrese: Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice (www.akpihorna.sk). Miesto konania schôdze bude náležite
označené.
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 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

1

Obchodný vestník 100/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.05.2015

5. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ZKR
6. Rôzne
7. Záver
Zúčastnení zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii preukážu písomnou plnou mocou veriteľa, resp. písomným
poverením veriteľa na zastupovanie v tomto konaní a dokladom totožnosti.
V Košiciach, dňa 22.05.2015
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K011915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Farkaš "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Husova 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 16/2015 S1318
Spisová značka súdneho spisu:
2K 16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis oddelenej podstaty
Pozemok: Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 440; obec: Rimavská Sobota; štát: SK; názov
katastrálneho územia: Rimavská Sobota, číslo LV: 4216: parcelné číslo: 1180/123; spoluvlastnícky podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku úpadcu: 5554/101226;
(majetok v BSM úpadcu a manželky Judity Farkašovej, Školská 882/28, Rimavská Sobota);
Súpisová hodnota majetku: 600,- €
Stavba: Popis stavby: byt č. 14 na 1. poschodí bytového domu č. 26-28, vchod č. 28; obec: Rimavská Sobota; štát:
SK; názov katastrálneho územia: Rimavská Sobota; číslo LV: 4216; súpisné číslo 882; parcelné číslo: 1180/123,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; (majetok v BSM úpadcu a manželky Judity Farkašovej, Školská 882/28,
Rimavská Sobota);
Súpisová hodnota majetku: 16 400,- €
V Lučenci, 25.5.2015
Ing. Martina Šufliarska, SKP

K011916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivo Nittmann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováckeho 3, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2015/S1462
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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

2

Obchodný vestník 100/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.05.2015

JUDr. Michal Pohovej, správca úpadcu Ing. Ivo Nittmann, nar. 16.06.1953, bytom Nováckeho 3, 841 04 Bratislava,
občan SR v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn.: 8K/11/2015 týmto oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, a to počas stránkových hodín: pondelok až piatok 8,00 - 12,00 hod., 12,30
- 15,30 hod.. Nahliadnuť do spisu je možné po predchádzajúcej dohode na základe žiadosti zaslanej písomne na
adresu sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu mpohovej@pohovejpartners.sk.
V Bratislave, dňa 22.05.2015.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K011917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Roosweltova 1196/16, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 1/2015
Spisová značka súdneho spisu:
40K/13/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v každý pracovný deň od 09:00 do 17:00hod. v sídle
správcu Roosweltova 1196/16 Partizánske.
Prosím o predchádzajúci telefonický dohovor na tel. č.: 0908/845 515.

Správcovský dom, k. s.
V Partizánskom 23.05.2015

K011918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GEPARD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica 1.mája 2066, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 369 896
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2013/S 1448
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky/vok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
GEPARD, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Ulica 1. mája 2066, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 369 896, sp.zn.
správcovského spisu: 3K/5/2013/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p., o z n a m u j e m , že som dňa 20.05.2015, tzn. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa:
- Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, IČO: 00 315 494, doručené dňa 20.05.2015
ako Prihláška pohľadávky por.č. 1 zo dňa 19.05.2015, celková prihlásená suma: 639,79 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline dňa 20.05.2015
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K011919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivo Nittmann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováckeho 3, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2015/S1462
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Ing. Ivo Nittmann, nar.
16.06.1953, bytom Nováckeho 3, 841 04 Bratislava, občan SR (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8K/11/2015, zo dňa 21.05.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as thebankruptcy trustee
of the Ivo Nittmann, born on 16.06.1953, address Nováckeho 3, 841 04 Bratislava, občan SR, citizen of SR
(hereinafter only “the Bankrupt “), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I, No.
8K/11/2015 dated 21st of May 2015 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.05.2015. Dňom
22.05.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava was published on 21st of May 2015. Bankruptcy was declared on
22nd of May 2015.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na
úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Michal Pohovej, správca, Námestie Slobody 10, 811
06 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Michal Pohovej, správca, Námestie
Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the
court - District Court Bratislava I / Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic (§
28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the
day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, 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).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
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9. 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).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 the fixtures shall be
divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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

6

Obchodný vestník 100/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.05.2015

16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci,
k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z
29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Bratislave dňa 22.05.2015/ In Bratislava, on 22nd of May 2015

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 100/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.05.2015

JUDr. Michal Pohovej, správca / JUDr. Michal Pohovej, trustee of the bankrupt

K011920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Roosweltova 1196/16, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 1/2015
Spisová značka súdneho spisu:
40K/13/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: Ján Mikláš, nar.
31.05.1975, bytom 916 38 Beckov, štátny občan SR oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trenčín č.k.:
40K/13/2015, zo dňa 18.05.2015 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bunkrupty trustee of the debtor Ján Mikláš, born: 31.05.1975, address: 916 38 Beckov, national: Slovak
republik: our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no:
40K/13/2015 dated on 18th of May 2015 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2015 dňa
22.05.2015.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 96/2015 on
22th of May 2015. The bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40K/13/2015, a v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Rooseweltova 1196/16, 958
01 Partizánske,
Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o
konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the
BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Trenčín (District Court
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the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Trenčín (District Court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 40K/13/2015 and in one copy to
the bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s., Rooseweltova 1196/16, 958 01
Partizánske, Slovak Republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, anking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have
a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address
or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the
creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the
Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of
claim in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application
period elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to
correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125
of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
Správcovský dom, k.s., Správca

K011921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MäsKo, a.s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 49, 820 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 361 374
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ňuňuk
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/43/2014 S1515
Spisová značka súdneho spisu:
8K/43/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

druh
súpisovej
zložky
majetku

identifikácia súpisovej zložky majetku

deň
zápisu

dôvod zápisu
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pozemok

parc. č.: 2281/4, druh pozemku:
Rozsudok Okresného súdu Senica, č.k.:
zastavané plochy a nádvoria o výmere
10C/63/2012-351 v spojení s rozsudkom Krasjkého
6065 m2, evidovaný na liste vlastníctva č.
163
22.5.2015 súdu v Trnave, č.k. 11Co/194/2014-393, ktorý
3689 pre k.ú.: Sekule, v obci Sekule, štát:
755,00 €
nadobudol právoplatnosť dňa 11.05.2015 a
SR
vykonateľnosť 15.05.2015
veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1

pozemok

parc. č.: 2281/23, druh pozemku:
Rozsudok Okresného súdu Senica, č.k.:
zastavané plochy a nádvoria o výmere
10C/63/2012-351 v spojení s rozsudkom Krasjkého
1552 m2, evidovaný na liste vlastníctva č.
41 904,00
22.5.2015 súdu v Trnave, č.k. 11Co/194/2014-393, ktorý
3689 pre k.ú.: Sekule, v obci Sekule, štát:
€
nadobudol právoplatnosť dňa 11.05.2015 a
SR
vykonateľnosť 15.05.2015
veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1

pozemok

parc. č.: 6204, druh pozemku: zastavané
Rozsudok Okresného súdu Senica, č.k.:
plochy a nádvoria o výmere 1214 m2,
10C/63/2012-351 v spojení s rozsudkom Krasjkého
32 778,00
evidovaný na liste vlastníctva č. 3689 pre 22.5.2015 súdu v Trnave, č.k. 11Co/194/2014-393, ktorý
€
k.ú.: Sekule, v obci Sekule, štát: SR
nadobudol právoplatnosť dňa 11.05.2015 a
veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1
vykonateľnosť 15.05.2015

K011922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/32/2014 S1624
Spisová značka súdneho spisu:
2K/32/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Novosad, ako správca majetku úpadcu Vladimíra Kováča, nar. 29.2.1984, trvale bytom Tatranská 71,
059 91 Veľký Slavkov, ustanovený do funkcie uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 2K/32/2014 – 38 zo dňa 31.
júla 2014 (zverejnené v OV č. 150/2014 dňa 06.08.2014 pod K015146), ktorým bol vyhlásený konkurz, týmto podľa
§ 92 ods. 1 písm. d/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem verejné
ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku, tvoriaceho všeobecnú podstatu, publikovaný v Obchodnom
vestníku č. 240/2014 zo dňa 16.12.2014 a to:
3. Rozťahovací rohový gauč
4. Kancelársky stôl
5. Kancelárska stolička

Obchodný vestník č. 240/2014
Obchodný vestník č. 240/2014
Obchodný vestník č. 240/2014

Súpisová hodnota: 20,- Eur
Súpisová hodnota: 50,- Eur
Súpisová hodnota: 50,- Eur
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Možnosť ohliadky vecí dňa 5.6.2015 o 14.00 hod. vo Veľkom Slavkove ( po telefonickej dohode ).
I. Súťažná ponuka musí obsahovať:
1) Označenie navrhovateľa
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ, označenie
osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno a priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo,
štátnu príslušnosť spolu s písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby, telefonický
kontakt na záujemcu.
2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách

II. Podmienky ponukového konania:
1) Súťažné ponuky doručia navrhovatelia, písomne v zapečatenej / zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 15 dní od zverejnenia tejto výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, Hlavná 29, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 2K/32/2014 – NEOTVÁRAŤ ! „
2) Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny, v prípade rovnosti ponúk bude
rozhodnuté žrebom,
3) Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a vyhodnotiť ponukové konania ako neúspešné,
4) V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať záujemcov na jej doplnenie,
5) V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí návrhu, súťažnú ponuku odmietnuť,
6) Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí všetky predložené ponuky a záujemcov písomne
upovedomí o výsledku verejného ponukového konania,
7) Úspešný záujemca je svojim návrhom viazaný a je povinný so správcom uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet
verejného ponukového konania v lehote do 15 dní od oznámenia správcu.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada telefonicky: 0908
377 301 alebo mailom: info@akpn.sk.
V Prešove dňa 25.05.2015
JUDr. Peter Novosad, správca

K011923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zadako spol s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 714 077
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/71/2014S1344
Spisová značka súdneho spisu:
1 K/71/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ing. Emil Čerevka, Štefánikova
17, 066 01 Humenné, správca úpadcu ZADAKO spol. s r.o., so
sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 35 714 077 v zmysle ustanovenia §34 ods. 1. zákona č.
7/2005 Z. z. okonkurze a reštrukturalizácií zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa10 .7.2015 o
14:00 hodine v sídle kancelárie správcu , ulica Štefániková 17, 066 01 Humenné.
Program schôdze : 1. Prezentácia 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania ,zistenie
stanoviska veriteľov prihlásených pohľadávok 3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle §36
zákona č. 7/2005 Z. z. 4. Voľba veriteľského výboru 5. záver.
Pri prezentácií veritelia -fyzické osoby predložia doklad totožnosti ,veritelia -právnické osoby predložia
výpis z obchodného registra. zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Humennom dňa : 25.5.2015

Ing. Emil Čerevka ,správca

K011924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESUSTIC-ZEMPLÍN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 592 269
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2014
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2014 S1516
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, Bratislava,
IČO: 00682420; Zabezpečená pohľadávka zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 24.
Stavby a pozemky:
- Inv.č: , Kuchynsko-jedálenský blok, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:484, parc.č.:415, podiel 1/1hodnota: 14846 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Ubytovňa I, Ubytovňa II, Soc. zariadenie, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:485, parc.č.:419, podiel 1/1hodnota: 25194 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Administratívna budova, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:486, parc.č.:418, podiel 1/1hodnota: 10820 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Administratívna budova, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:487, parc.č.:417, podiel 1/1hodnota: 10751 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Garáž nákladných automobilov, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:488, parc.č.:416/2, podiel 1/1hodnota: 1406 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Dielňa údržby, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:489, parc.č.:416/3, podiel 1/1hodnota: 1227 Eur, Zabezpečovacie právo:
Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE

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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- Inv.č: , Skladová hala, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:490, parc.č.:416/4, podiel 1/1hodnota: 24157 Eur, Zabezpečovacie právo:
Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Dielne, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:491, parc.č.:416/6, podiel 1/1hodnota: 3202 Eur, Zabezpečovacie právo: Záložné právo,
Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Budova pre ošípané, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:492, parc.č.:416/7, podiel 1/1hodnota: 1023 Eur, Zabezpečovacie právo:
Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , kotolňa, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:493, parc.č.:416/8, podiel 1/1hodnota: 1455 Eur, Zabezpečovacie právo: Záložné
právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Sklad, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:494, parc.č.:416/5, podiel 1/1hodnota: 5352 Eur, Zabezpečovacie právo: Záložné právo,
Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , hotel Cyprián, LV č.:1044, k.ú. Spišská Stará Ves, s.č.:462, parc.č.:580/5, podiel 1/1hodnota: 300000 Eur, Zabezpečovacie právo:
Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Ostatná plocha, výmera(m2): 1471, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:414, podiel 1/1, hodnota: 11768 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 650, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:415, podiel 1/1, hodnota: 5200 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 10195, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/1, podiel 1/1, hodnota: 81560 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 96, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/2, podiel 1/1, hodnota: 768 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 36, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/3, podiel 1/1, hodnota: 288 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 622, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/4, podiel 1/1, hodnota: 4976 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 409, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/5, podiel 1/1, hodnota: 3272 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 97, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/6, podiel 1/1, hodnota: 776 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 52, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/7, podiel 1/1, hodnota: 416 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 20, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/8, podiel 1/1, hodnota: 160 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 399, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:417, podiel 1/1, hodnota: 3192 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 408, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:418, podiel 1/1, hodnota: 3264 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 939, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:419, podiel 1/1, hodnota: 7512 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:1044, Ostatné plochy, výmera(m2): 12, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:580/3, podiel 1/1, hodnota: 96 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:1044, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 86, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:580/4, podiel 1/1, hodnota: 688 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:1044, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 724, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:580/5, podiel 1/1, hodnota: 5792 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:1044, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 7114, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:580/12, podiel 1/1, hodnota: 56912
Eur, Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Inv.č: , LV č.:1044, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 59, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:586/2, podiel 1/1, hodnota: 472 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE

K011925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESUSTIC-ZEMPLÍN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 592 269
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2014
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2014 S1516
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice;
Zabezpečené
pohľadávky
zapísané
do
Zoznamu
pohľadávok
pod
poradovým
číslom
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.
- Inv.č: , Kuchynsko-jedálenský blok, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:484, parc.č.:415, podiel 1/1hodnota: 14846 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Ubytovňa I, Ubytovňa II, Soc. zariadenie, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:485, parc.č.:419, podiel 1/1hodnota: 25194 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Administratívna budova, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:486, parc.č.:418, podiel 1/1hodnota: 10820 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Administratívna budova, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:487, parc.č.:417, podiel 1/1hodnota: 10751 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Garáž nákladných automobilov, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:488, parc.č.:416/2, podiel 1/1hodnota: 1406 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Dielňa údržby, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:489, parc.č.:416/3, podiel 1/1hodnota: 1227 Eur, Zabezpečovacie právo:
Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Skladová hala, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:490, parc.č.:416/4, podiel 1/1hodnota: 24157 Eur, Zabezpečovacie právo:
Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Dielne, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:491, parc.č.:416/6, podiel 1/1hodnota: 3202 Eur, Zabezpečovacie právo: Záložné právo,
Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Budova pre ošípané, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:492, parc.č.:416/7, podiel 1/1hodnota: 1023 Eur, Zabezpečovacie právo:
Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , kotolňa, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:493, parc.č.:416/8, podiel 1/1hodnota: 1455 Eur, Zabezpečovacie právo: Záložné
právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , Sklad, LV č.:107, k.ú. Čierna nad Tisou, s.č.:494, parc.č.:416/5, podiel 1/1hodnota: 5352 Eur, Zabezpečovacie právo: Záložné právo,
Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , hotel Cyprián, LV č.:1044, k.ú. Spišská Stará Ves, s.č.:462, parc.č.:580/5, podiel 1/1hodnota: 300000 Eur, Zabezpečovacie právo:
Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Ostatná plocha, výmera(m2): 1471, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:414, podiel 1/1, hodnota: 11768 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 650, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:415, podiel 1/1, hodnota: 5200 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 10195, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/1, podiel 1/1, hodnota: 81560 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 96, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/2, podiel 1/1, hodnota: 768 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 36, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/3, podiel 1/1, hodnota: 288 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 622, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/4, podiel 1/1, hodnota: 4976 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 409, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/5, podiel 1/1, hodnota: 3272 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 97, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/6, podiel 1/1, hodnota: 776 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 52, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/7, podiel 1/1, hodnota: 416 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 20, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:416/8, podiel 1/1, hodnota: 160 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 399, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:417, podiel 1/1, hodnota: 3192 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 408, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:418, podiel 1/1, hodnota: 3264 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:107, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 939, k.ú.: Čierna nad Tisou, parc.č.:419, podiel 1/1, hodnota: 7512 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 2)DÚ KE, 3) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:1044, Ostatné plochy, výmera(m2): 12, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:580/3, podiel 1/1, hodnota: 96 Eur, Zabezpečovacie
právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:1044, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 86, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:580/4, podiel 1/1, hodnota: 688 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:1044, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 724, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:580/5, podiel 1/1, hodnota: 5792 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:1044, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 7114, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:580/12, podiel 1/1, hodnota: 56912
Eur, Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE
- Inv.č: , LV č.:1044, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera(m2): 59, k.ú.: Spišská Stará Ves, parc.č.:586/2, podiel 1/1, hodnota: 472 Eur,
Zabezpečovacie právo: Záložné právo, Zabezpečovaná pohľadávka veriteľa: 1)SZaRB BA, 4)DÚ KE, 5) DÚ KE

K011926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESUSTIC-ZEMPLÍN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 592 269
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2014
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2014 S1516
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
- Inv.č: , Automobil - Volkswagen TV-230 BN, dátum zaradenia: 28.12.2007, Stav opotrebenia: nepojazdné, hodnota: 500 Eur
- Inv.č: , Automobil - Peugeot Boxer TV-300 BH, dátum zaradenia: 30.6.2006, Stav opotrebenia: nepojazdné, hodnota: 500 Eur

Pohľadávka z účtu v banke:
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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Zostatková suma: 2 809,87 Eur, číslo účtu: 2816022658/0200, banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy
1, Bratislava , IČO: 31320155, hodnota: 2 809,87 Eur

K011927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamila Derajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárová 6565/9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2015 -S 751
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamila Derajová
Sídlo / Bydlisko dlžníka /úpadcu: Šrobárová 6565/9,080 01 Prešov
IČO/ Dátum narodenia dlžníka /úpadcu: nar. 03.01.1965,
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:

M.R.Štefánika 2673/212/A, 09300 Vranov n/T

Spisová značka správcovského spisu: 2K/ 5/2015 S 751
Spisová značka súdneho spisu: 2 K/ 5/2015
Druh podania: Iné zverejnenie
Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Správca JUDr.Michal Jakubek, so sídlom kancelárie: M.R. Štefánika 2673/212/A, Vranov nad Topľou oznamuje,
že v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu Kamila Derajová, nar.03.01.1965, bytom Šrobárová
6565/9,080 01 Prešov , mu boli v zákonnej prihlasovacej lehote prihlásené tieto pohľadávky veriteľov.
1.Slovenská sporiteľňa,a.s.Tomašíková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
- pohľadávka vo výške 11.894,07 €.
- pohľadávka vo výške 808,57 €
- pohľadávka vo výške 302,01 e.
-pohľadávka vo výške 624,02 € .
2. ČSOB stavebná sporiteľňa,a.s. Radlinského 10, 81323 Bratislava 1.,IČO:35799200
-pohľadávka vo výške 25.271,37 € .
-pohľadávka vo výške 19.687,99 € .Zabezpečená pohľadávka
Po zákonnej lehote na prihlasovanie pohľadávok boli správcovi doručené tieto pohľadávky uvedených veriteľov:
3. Všeobecná úverová banka,a.s., Mlynské Nivy1, 82990 Bratislava, IČO:31320155
- pohľadávka vo výške 5.354,31€

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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4.Consumer Finance Holding,a.s. Hlavné Námestie 12,060 01 Kežmarok,IČO:35923130
- pohľadávka vo výške 2.003,79 €
- pohľadávka vo výške 7.719,51 €
5.PROFI CREDIT,s.r.o. Pribinová 25, 824 96 Bratislava 26,IČO:35792752
-pohľadávka vo výške 13,84 €.
-pohľadávka vo výške 1.982,22 €
-pohľadávka vo výške 1.338,25 €.
-pohľadávka vo výške 1.343,12 €
-pohľadávka vo výške 900,96 €.
-pohľadávka vo výške 1.582,94 €.
-pohľadávka vo výške 1.730,31 €.
Ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č.4 až 8.

JUDr.Michal Jakubek , správca

K011928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESUSTIC-ZEMPLÍN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 2407, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 592 269
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2014
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2014 S1516
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zmeny adresy kancelárie správcu.
Dňom 1.6.2015 dochádza k zmene adresy kancelárie správcu Ing. Vladimír Besler, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1516 . Nová adresa kancelárie a adresa pre doručovanie
písomností:
Ing. Vladimír Besler, správca
Podnikateľské centrum Zemplín
Cukrovarská 26
P.O.Box č.25
075 01 Trebišov

Ing. Vladimír Besler, 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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K011929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOMANDOR Slovensko a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 22, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 813 415
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/7/2014 S1717
Spisová značka súdneho spisu:
2R/7/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

z druhého zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnej veci dlžníka
KOMANDOR Slovensko a.s. v reštrukturalizácii
so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415
ktoré sa uskutočnilo 22.05.2015 o 11:00 hod. na adrese Hodžovo námestie 3, Bratislava
Sp. zn.:

2R/7/2014

Sp. zn. správcu:

2R/7/2014 S1717

Značka správcu:

S1717

Dlžník:
080 01 Prešov,IČO: 35 813 415
Súd vedúci konanie:

KOMANDOR Slovensko a.s. v reštrukturalizácii so sídlom Masarykova 22,
Okresný súd Prešov, sp. zn. 2R/7/2014

Reštrukturalizačný správca:
Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie: Žriedlová 3,
040 01 Košice zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S1717 spisová značka správcu:
2R/7/2014 S1717
Dňa 22.05.2015 sa v sídle člena veriteľského výboru Tatra banka, a.s. na adrese Hodžovo námestie 3, Bratislava
uskutočnilo druhé zasadnutie veriteľského výboru vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka KOMANDOR
Slovensko a.s. v reštrukturalizácii so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415.
Toto zasadnutie bolo zvolané vzhľadom na to, že dlžník ako predkladateľ plánu predložil predsedovi veriteľského
výboru - obchodnej spoločnosti Glamour Slovakia, a.s. záverečný návrh reštrukturalizačného plánu na predbežné
schválenie veriteľskému výboru. Dlžník s predložením záverečného návrhu plánu požiadal o zvolanie zasadnutia
veriteľského výboru, ako aj o predbežné schválenie záverečného návrhu plánu zo strany veriteľského výboru,
o odporučenie účastníkom oprávneným hlasovať o prijatí plánu aby za jeho prijatie hlasovali a súčasne požiadal,
aby bola po predbežnom schválení plánu správcovi doručená žiadosť o zvolanie schvaľovacej schôdze.
Na tomto zasadnutí veriteľského výboru boli prítomní nasledovní členovia veriteľského výboru:
·
·
·

veriteľ Tatra banka, a.s., na základe poverenia zastúpený Ing. Janou Juráškovou
veriteľ KOMANDOR S.A. prostredníctvom splnomocneného zástupcu Mgr. Bc. Mareka Figuru, advokáta
veriteľ Glamour Slovakia, a.s. prostredníctvom splnomocneného zástupcu Mgr. Štefana Lišiaka, advokáta

Rovnako sa zasadnutia veriteľského výboru zúčastnil reštrukturalizačný správca Mgr. Tomáš Szalontay (§ 128 ods.
3 ZKR) a na žiadosť správcu sa zasadnutia zúčastnil aj dlžník KOMANDOR Slovensko a.s. v reštrukturalizácii a to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3 ZKR) a na žiadosť správcu sa zasadnutia zúčastnil aj dlžník KOMANDOR Slovensko a.s. v reštrukturalizácii a to
prostredníctvom predsedu predstavenstva Romana Wagnera. Podpisy všetkých osôb zúčastnených na tomto
zasadnutí slúžiace ako prezenčná listina sú uvedené na konci tejto zápisnice.
V súlade so zvolaním tohto zasadnutia VV je jeho programom:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Prerokovanie a rozhodnutie o žiadosti dlžníka o predbežné schválenie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom
3. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Podľa ust. § 127 ods. 5 ZKR „činnosť veriteľského výboru riadi predseda,“ pričom podľa ust. § 128 ods. 5 ZKR
„zápisnicu (zo zasadnutia veriteľského výboru) vyhotovuje a podpisuje predseda veriteľského výboru.“ Vzhľadom na
uvedené zákonné ustanovenia bude viesť toto zasadnutie veriteľského výboru a vyhotovovať z neho zápisnicu
predseda veriteľského výboru, obchodná spoločnosť Glamour Slovakia, a.s.
Podľa § 128 ods. 2 ZKR „veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov.“ Nakoľko boli
za členov veriteľského výboru na schôdzi veriteľov dňa 12.02.2015 zvolení traja veritelia, pričom všetci títo traja
veritelia – členovia veriteľského výboru sú na tomto zasadnutí VV prítomní, predseda veriteľského výboru
konštatuje, že toto zasadnutie veriteľského výboru je uznášaniaschopné.
Predseda veriteľského výboru privítal prítomných členov veriteľského výboru, dlžníka a správcu, a súčasne tieto
osoby oboznámil s programom zasadnutia veriteľského výboru.
Rovnako predseda veriteľského výboru konštatuje, že toto zasadnutie sa koná v rámci lehoty 15 dní, od kedy mu
bol zo strany dlžníka predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie (§ 144 ZKR).

2. Prerokovanie a rozhodnutie o žiadosti dlžníka o predbežné schválenie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom
V rámci druhého bodu programu zasadnutia veriteľského výboru predstúpil dlžník, ktorý bol na zasadnutí
veriteľského výboru prítomný prostredníctvom predsedu predstavenstva Romana Wagnera. Dlžník ako predkladateľ
plánu uviedol, že predsedovi veriteľského výboru doručil záverečný návrh reštrukturalizačného plánu. Predseda
veriteľského výboru ako aj ostatní členovia veriteľského výboru konštatujú, že so znením záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu vrátane jeho príloh sú riadne oboznámení.
Dlžník ako predkladateľ plánu bol upozornený na chyby v písaní a iné zrejmé nesprávnosti na stranách 109, 110,
114 záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu ako aj v jeho prílohách, pričom všetci členovia veriteľského
výboru navrhujú zhodne, aby došlo k ich odstráneniu v súlade s § 144 ods. 4 ZKR (oprava chýb v písaní a počítaní
a iných zrejmých nesprávností).
Dlžník následne zhrnul podstatné skutočnosti obsiahnuté v záväznej časti plánu a tieto odôvodnil. Súčasne požiadal
veriteľský výbor o predbežné schválenie záverečného návrhu reštrukturalizačného tak ako bol predložený,
o odporučenie účastníkom plánu oprávneným hlasovať na schvaľovacej schôdzi o prijatí plánu, aby za jeho prijatie
hlasovali a o požiadanie správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Medzi členmi veriteľského výboru prebehla
ohľadom záverečného návrhu plánu diskusia, pričom títo voči predloženému zneniu nemajú výhrady.
Vzhľadom na vyššie uvedené predseda veriteľského výboru navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval o prijatí
nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka KOMANDOR Slovensko a.s. v reštrukturalizácii týmto
predbežne schvaľuje znenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, datované ku dňu 07.05.2015,
ktoré dlžník predložil veriteľskému výboru prostredníctvom jeho predsedu a zároveň veriteľský výbor dlžníka
odporúča účastníkom plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor
zároveň týmto žiada reštrukturalizačného správcu dlžníka, ktorým je Mgr. Tomáš Szalontay, Žriedlová 3, 040 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zároveň týmto žiada reštrukturalizačného správcu dlžníka, ktorým je Mgr. Tomáš Szalontay, Žriedlová 3, 040 01
Košice, aby v zmysle § 146 ods. 1 ZKR zvolal schvaľovaciu schôdzu."
O vyššie uvedenom návrhu uznesenia prebehlo hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:

Počet prítomných členov VV:

3 Tatra banka, a.s., Glamour Slovakia, a.s. KOMANDOR S.A.

Počet hlasujúcich členov VV:

3 Tatra banka, a.s., Glamour Slovakia, a.s. KOMANDOR S.A.

Počet hlasov za prijatie uznesenia:

3 Tatra banka, a.s., Glamour Slovakia, a.s. KOMANDOR S.A.

Počet hlasov proti prijatiu uznesenia:

0 nikto

Zdržali sa hlasovania:

0 nikto

Vzhľadom na vyššie uvedený výsledky hlasovania je možné konštatovať, že veriteľský výbor prijal jednohlasne
(počet hlasov za: 3, počet hlasov proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0) nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka KOMANDOR Slovensko a.s. v reštrukturalizácii týmto
predbežne schvaľuje znenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, datované ku dňu 07.05.2015,
ktoré dlžník predložil veriteľskému výboru prostredníctvom jeho predsedu a zároveň veriteľský výbor dlžníka
odporúča účastníkom plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor
zároveň týmto žiada reštrukturalizačného správcu dlžníka, ktorým je Mgr. Tomáš Szalontay, Žriedlová 3, 040 01
Košice, aby v zmysle § 146 ods. 1 ZKR zvolal schvaľovaciu schôdzu."

3. Záver
Nakoľko bol program tohto zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, predseda veriteľského výboru poďakoval
prítomným veriteľom za účasť. Predseda veriteľského výboru bude zápisnicu z tohto zasadnutia doručovať
správcovi spolu so žiadosťou o zvolanie schvaľovacej schôdze, čo prítomní berú na vedomie. Veriteľský výbor
súčasne týmto žiada správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.
Zasadnutie veriteľského výboru ukončené o 11:20
Prítomní členovia veriteľského výboru ani iné osoby, ktoré sú na tomto zasadnutí prítomné nemajú žiadne iné
návrhy, nevznášajú žiadne námietky voči priebehu zasadnutia a hlasovaniu a ani námietky voči zneniu zápisnice.

Túto zápisnicu vyhotovil a za jej správnosť zodpovedá predseda veriteľského výboru:
V Bratislave, dňa 22.05.2015
..........................................................
Glamour Slovakia, a.s., v zast.
Mgr. Štefan Lišiak, advokát
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dole podpísané osoby potvrdzujú svojim podpisom, že sa zúčastnili zasadnutia veriteľského výboru uskutočneného
dňa 22.05.2015 a že táto zápisnica opisuje priebeh zasadnutia veriteľského výboru.

..........................................................
Glamour Slovakia, a.s., v zast.
Mgr. Štefan Lišiak, advokát
/predseda veriteľského výboru/

..........................................................
Tatra banka, a.s., v zast.
Ing. Jana Jurášková
/člen veriteľského výboru/

..........................................................
KOMANDOR S.A., v zast.
Mgr. Bc. Marek Figura, advokát
/člen veriteľského výboru/

..........................................................
KOMANDOR Slovensko a.s.
Roman Wagner, predseda predstavenstva
/dlžník/

..........................................................
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K011930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

JUDr. Peter Blaško, CSc. - TRIO SERVISE " v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 31, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 816 259
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9K/48/2008 S1275
Spisová značka súdneho spisu:
9K/48/2008
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zmeny adresy kancelárie správcu.
Dňom 1.6.2015 dochádza k zmene adresy kancelárie správcu Ing. Iveta Beslerová, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. S1275 . Nová adresa kancelárie a adresa pre doručovanie
písomností:
Ing. Iveta Beslerová, správca
Podnikateľské centrum Zemplín
Cukrovarská 26
P.O.Box č.25
075 01 Trebišov

Ing. Iveta Beslerová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Čech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 63, 831 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1943
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Oznámenie účtu na zloženie kaucie pri popretí pohľadávky
Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Čech, zast. opatrovníkom: Katarínou Kováčovou,
súdnou tajomníčkou Okresného súdu Bratislava III, bytom Račianska 63, 831 12 Bratislava, nar.: 28.12.1943,
týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v: Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu: 4019939745/7500. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.

Prvá arbitrážna k.s, správca úpadcu
Ing. Vojtech Švantner

K011932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVK sport, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 8371/28 A, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 429 529
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/82/2014 S1595
Spisová značka súdneho spisu:
1K/82/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu SVK sport, s.r.o. v konkurze,
Solivarská 8371/28 A, 080 05 Prešov, IČO: 45 429 529 v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa DOVERA
zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 942 436 doručené správcovi Súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:

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

Istina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

234,51 €
239,25 €
249,82 €
187,71 €
95,61 €
857,37 €
1 220,64 €
127,59 €
127,45 €
118,69 €
77,99 €
73,50 €
44,97 €

Úroky

Konkurzy a reštrukturalizácie

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

188,98 €

Deň vydania: 28.05.2015

Náklady z uplatnenia

Celková suma

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

198,98 €
244,51 €
249,25 €
259,82 €
197,71 €
105,61 €
867,37 €
1 230,64 €
127,59 €
127,45 €
118,69 €
77,99 €
73,50 €
44,97 €

Ing. Dušan Kuruc, správca

K011933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agropotravinár družstvo Senica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 750, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 859
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing PhD Lucia Sandtner, PhD
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25r/2/2015
Spisová značka súdneho spisu:
25r/2/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Lucia Sandtner, PhD , reštrukturalizačný správca Agropotravinár družstvo Senica, Hollého 750, Senica ,
oznamuje veriteľom, že schodza veriteľov v zmysle § 126 Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií sa
uskutoční 29.6.2015 o 10,00 hod v kancelárií správcu Hviezdoslavova 477, Senica
Program schôdze veriteľov:
1.Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácii
4. Voľba členov veriteľského výboru
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace. Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia
splnomocnenie na konanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Ing Lucia Sandtner, PhD

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Farkaš "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Husova 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 16/2015 S1318
Spisová značka súdneho spisu:
2K 16/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY
(§ 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii)
Dňa 25. 05. 2015 uplynula základná lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľov správcovi konkurznej podstaty a
príslušnému súdu, súčasne podľa § 32 ods. 3 ZoKR začala plynúť 30 dňová lehota na popretie pohľadávky (t.j. do
24. 06. 2015) písomným podaním u správcu na prepísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
Podľa § 32 ods. 7 popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vzhľadom k vyššie uvedenému oznamujem veriteľom bankový účet správcu č. 2951213051/0200 vedený vo VÚB
a.s., na ktorý možno zložiť uvedenú kauciu.
Ing. Martina Šufliarska

K011935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 1051/1, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Igor Hudoba, PhD.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2015 S1161
Spisová značka súdneho spisu:
6K/5/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Igor Hudoba, PhD., správca S 1161, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava správca
úpadcu Marián Sedlák, nar: 02.11.1975, bytom Ševčenkova 1051/1, 851 01 Bratislava SR, rodné číslo:
XXXXXX/XXXX (ďalej len „úpadca), ako správca úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/5/2015, že bankový účet na ktorý možno skladať
kauciu je vedený vo VÚB, a.s., č. ú.: SK 71 0200 0000 0023 4551 7354, BIC: SUBASKBX. Kaucia sa skladá v
sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 25.05.2015
JUDr. Ing. Igor Hudoba, Phd.
správca úpadcu

K011936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARCHITECH GROUP, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingová 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 564 052
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/84/2012/S1462
Spisová značka súdneho spisu:
3K/84/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Michal Pohovej, správca úpadcu ARCHITECH GROUP, a.s. v konkurze, so sídlom Grösslingová 10, 811 09
Bratislava, IČO: 36 564 052, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 3K/84/2012
oznamuje, že podľa ustanovenia § 79 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vylúčil zo súpisu oddelenej podstaty Československá obchodná banka, a.s. nasledovný
majetok:
1. Typ súpisovej zložky majetku: POHLADAVKA_Z_UCTU
Číslo účtu: 4010102607/7500
Deň zapísania do súpisu: 23.06.2013
Mena: EUR
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80 000,- EUR
Dôvod zapísania: majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzky úpadcu
Majetok inej osoby ako úpadcu: áno
Tretia osoba: Ing. Peter Győry, Nám. sv. Rozálie 6, 945 01 Komárno
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: zabezpečenie záväzkov úpadcu
Sporný zápis:
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky: pohľadávka z bankového účtu, 80 000,- EUR
Opis zabezpečovacieho práva: záložné právo
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 9
Meno a priezvisko / názov zabezpečeného veriteľa: Československá obchodná banka, a.s.

Dňom vylúčenia súpisovej zložky č. 1 súpisu oddelenej podstaty Československá obchodná banka, a.s. je deň
25.05.2015. Dôvod vylúčenia súpisovej zložky č. 1 súpisu oddelenej podstaty Československá obchodná banka,
a.s. je postup správcu podľa § 79 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bratislave, dňa 25.05.2015.
JUDr. Michal Pohovej, správca
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K011937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myjavská obchodná agentúra, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 12, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 312 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/36/2013 S1581
Spisová značka súdneho spisu:
38K/36/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca
úpadcu Myjavská obchodná agentúra, a.s., sídlo: Turá Lúka 12, 907 03 Myjava, IČO 36 312 479, v zmysle § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")
vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľných vecí úpadcu, a to:
Položka súpisu č.

Označenie hnuteľnej vec

Súpisová hodnota

103

Vstrekovacia forma MILANO

2 000,00 €

104

Trafostanica

5 000,00 €

105

Zabezpečovací systém

300,00 €

106

Monitorovací systém

300,00 €

107

Komunikačný systém

300,00 €

108

PC Promys Cel/1.0, 128 RAM

200,00 €

109

PC Promys P4/1.7, 256 RAM

200,00 €

110

PC Promys Cel.1800, Genius TW

200,00 €

111

PC Promys Cel.1800, P4, 256 RA

200,00 €

112

Barviace zariadenie FK

300,00 €

113

Žeriav MŽDE 10/11,9

10 000,00 €

114

Plošinová váha

1 000,00 €

115

Podlah.umývací stroj Nilfisk BA 51-S47

2 000,00 €

116

Skrutkový kompresor PARISE PVB 30EC8

4 000,00 €

117

Notebook Fujitsu Siemens AMILO Pro V8010

200,00 €

118

Kopírovací stroj SHARP AR-M160

200,00 €

119

Klimatizácia

3 810,52 €

120

Technológia k forme IML - ROBOT

30 000,00 €

121

Tlakový stroj na umývanie

2 000,00 €

122

Forma B - Formoplast

3 000,00 €

123

Server HP-Compaq

200,00 €

124

Kamerový systém výr.hala

300,00 €

125

Potláčacie valce - DONATI

100,00 €

126

PC Pentium

100,00 €

127

Rozvodná skriňa

4 218,88 €

128

Temper.prístr.na ohrev vody

300,00 €

129

Poloaut.potl.linka S 400MBH I.

617,70 €

130

Poloaut.potl.linka S 400MBH II.

617,70 €

131

Potláčací valec BERNAR

694,50 €

132

Potláčací valec SVIJANY

729,22 €

133

Balíkovací lis MDA

4 018,21 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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134

Zariadenie na čist. a triedenie plasov

3 000,00 €

135

Valcová sušička + dopravník na odpad Fructop

2 000,00 €

136

Rozvodná skriňa MDA

6 399,47 €

137

Rozvodná skriňa MDA

9 426,63 €

138

Chladiace zariadenie k lisovni MDA

8 669,92 €

139

Silo MDA

8 061,26 €

140

Kompresor AM 22-10 B

4 000,00 €

141

Potlačovacia linka ISIMAT

1 000,00 €

142

Forma na pečivo

3 000,00 €

143

Forma 12 x 1 l

2 000,00 €

144

Forma 20 x 0,5 l IS-1

2 000,00 €

145

Forma 20 x 0,5 l IS-2

3 000,00 €

146

Atmosferický chladič MTA typ RWD 100

2 000,00 €

147

Strojný chladič vody MTA typ TAE 251/P0

3 000,00 €

148

VZV Desta - DVHM 3522 TXK

10 000,00 €

149

Stojný chladič MTA typ TAEevo 251/P3

5 000,00 €

150

Granulátor VESPA 50/120 VGA

12 000,00 €

151

Tangram

50,00 €

152

Human klasik - mzdy

50,00 €

153

Windows

50,00 €

154

Trafostanica - kompenzačný rozvádzač

1 487,22 €

155

Akumulačná nádrž

500,00 €

156

PC-CPU Pentium + PkDT

534,02 €

157

kontajner

116,00 €

158

kontajner

58,00 €

159

kontajner

58,00 €

160

kontajner

116,00 €

161

kontajner

116,00 €

162

kontajner

232,00 €

163

polica s osvetlením

229,00 €

164

šatníková skriňa

90,00 €

165

šatníková skriňa

90,00 €

166

šatníková skriňa

90,00 €

167

šatníková skriňa

90,00 €

168

šatníková skriňa

180,00 €

169

policová stena

946,00 €

170

polica na vzorky

307,00 €

171

stolička DALIS

746,00 €

172

stolička DALIS

179,00 €

173

stolička DALIS

119,00 €

174

stolička otočná

53,00 €

175

stolička otočná

53,00 €

176

stolička otočná

53,00 €

177

stolička otočná

53,00 €

178

skrinka na zakladače

86,00 €

179

polica rohová

182,00 €

180

stenový trezor - zabudovaný

82,00 €
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181

stenový trezor - zabudovaný

82,00 €

182

stolík R 850

39,00 €

183

stolík R 851

39,00 €

184

polica so sklom

209,00 €

185

polica so zrkadlom

43,00 €

186

polica so zrkadlom

43,00 €

187

polica zvislá

69,00 €

188

pracovný stôl

92,00 €

189

chladnička EK 138 Polar

134,00 €

190

chladnička CP 201 Polar

50,00 €

191

kreslo SWING

111,00 €

192

kreslo SWING

111,00 €

193

kreslo SWING

20,00 €

194

zvárací stroj na fóliu

30,00 €

195

taburetky

84,00 €

196

stolík

40,00 €

197

vešiak Tulipán

31,00 €

198

stolička DALIS

86,00 €

199

polica sosvetlením

77,00 €

200

osvetľovacia rampa

199,00 €

201

pracovný stôl

64,00 €

202

šatníková stena

79,00 €

203

kuchynská linka

135,00 €

204

jedálenský stôl

142,00 €

25

šatníková skriňa

96,00 €

206

šatníková skriňa

96,00 €

207

výdajný pult AKV

107,00 €

208

kuchynská linka

150,00 €

209

pracovný stôl

92,00 €

210

rohová polica

145,00 €

211

kreslo Delik

30,00 €

212

kreslo Delik

30,00 €

213

kreslo Delik

61,00 €

214

kreslo Delik

61,00 €

215

pracovný stôl

313,00 €

216

pracovný stôl

76,00 €

217

vešiaková stena

53,00 €

218

skrinka 400x1000x1200

114,00 €

219

skrinka 400x1000x1200

76,00 €

220

kuchynská linka

139,00 €

221

rohová polica

26,00 €

222

skrinka na zakladače

105,00 €

223

hasiaci prístroj vodný

25,00 €

224

hasiaci prístroj práškový

42,00 €

225

hasiaci prístroj snehový

51,00 €

226

archívna skrinka

252,00 €

227

archívna skrinka

504,00 €

228

archívna skrinka

252,00 €
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229

archívna skrinka

252,00 €

230

archívna skrinka

252,00 €

231

rohový stôl

257,00 €

232

skartovací stroj

52,00 €

233

rebrík ALW

20,00 €

234

skrinka na video

10,00 €

235

brúska

10,00 €

236

hasiaci prístroj práškový PG6

140,00 €

237

tlačiareň HP 3030

59,00 €

238

korková tabuľa

2,00 €

239

mikrovlnka

26,00 €

240

ventilátor s mriežkou

8,00 €

241

stôl atypický 140x156,5

65,00 €

242

policová zostava

99,00 €

243

koberec

10,00 €

244

paletizačný vozík

50,00 €

245

paletový vozík

100,00 €

246

požiarne hlásiče + ústredňa

100,00 €

247

stolový plát

109,00 €

248

skrinková zostava

133,00 €

249

kopírovací digit. stroj Sharp AR 153 E

100,00 €

250

vysávač Electr. Z720 X

76,00 €

251

LCD monitor Benq 17

91,00 €

252

FAX Panasonic KX-LF613EX

132,00 €

253

oceľová skriňa

114,00 €

254

tester bankoviek

48,00 €

255

regál na formy (REMAX)

516,00 €

256

ventilátor

7,00 €

257

pneumatický dopravník (BESEL)

365,00 €

258

nože do drtiča 4 sady (VESPA) - opotrebované

100,00 €

259

stolička otočná

15,00 €

260

stohovací vozík

4,00 €

261

stohovací vozík

4,00 €

262

váha ObalPro

373,00 €

263

Okružná píla M-5704R

66,00 €

264

mikrovlnka

16,00 €

265

fiškálna tlačiareň Mini Efox

193,00 €

266

ohrievač keramický

10,00 €

267

ohrievače

16,00 €

268

nože do drtiča VESPA - namontované

100,00 €

269

dávkovač farbiva

392,00 €

270

nasávač materiálu

820,00 €

271

schodiskové zábradlie

288,00 €

272

váha

108,00 €

273

paletový vozík

200,00 €

274

ohrievač

9,00 €

275

pneumatiky VZV

100,00 €
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276

konvica

11,00 €

277

tlačiareň

63,00 €

278

KODILEN PEL 3233-10/UV (ružový)

21,00 €

279

KODILEN PEL 5662-30/UV (modrý)

26,50 €

280

KODILEN PP 6999-15 (zelený)

25,00 €

281

Farbivo MDA orange

520,00 €

282

VTC Sznco oranžová 53349 UVHD

445,60 €

283

VTC Sznco žltá 32866 UVHD

445,60 €

284

KODILEN PEB 6127-30

5,00 €

285

Lifocolor-CR-šedý 8349 F/PS-SB

8,00 €

286

KODILEN PEB 2011-50-čier.

1,00 €

287

Farba zlatá CC 10009435 BG

307,20 €

288

KODILEN PEL 2994-20 (hnedý)

49,00 €

289

KODILEN PEL 6551-30UV (zelený)

2 265,00 €

290

KODILEN PEL 7025-40/hnedý

9,00 €

291

KODILEN PEL 6805-30/UV zelený

30,00 €

292

KODILEN PEL 4003-30

375,00 €

293

KODILEN PEL 2004-30

8,00 €

294

SICOLEN RED 32-2055

1 611,00 €

295

ABS-drt

3 512,80 €

296

ABS-drt predaj1

90,20 €

297

ABS-drt predaj2

964,00 €

298

HDPE/PP drt

20 347,25 €

299

PP-drt

3 194,75 €

300

PS-drt

60,00 €

301

PA-drt

1 761,00 €

302

PET-odpad

70,00 €

303

PET-drt

255,00 €

304

LDPE- drt

2 687,00 €

305

PVC-drt

4 531,00 €

306

PC-drt

212,00 €

307

POM-drt

220,00 €

308

PES-drt

67,75 €

309

PET-material (obce)

250,00 €

310

HDPE-drt (bandasky)

97,00 €

311

HDPE-MATERIAL (china)

1 250,00 €

312

KODILEN PE 6548-30

37,00 €

313

Zmesný plast

116,00 €

314

vrece BIG-BAG

20,00 €

315

paleta drevená

720,00 €

316

paleta drevená EURO

1 025,00 €

317

paleta plastová

40,00 €

318

kartón 610x440x440

18,50 €

319

oktabín

2,00 €

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené hnuteľné veci úpadcu,
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PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené hnuteľné veci úpadcu,
pričom ponuku je možné urobiť na hnuteľnú vec samostatne, skupinu vybraných hnuteľných vecí alebo všetky
hnuteľné veci.
PREDKLADANIE PONÚK: Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199
ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR.
Účastníci ponukového konania doručia svoje ponuky osobne do kancelárie správcu alebo poštou na adresu
správcu: JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným označením
"ZÁVÄZNÁ PONUKA HNUTEĽNÉ VECI - 38K/36/2013 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu. Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom
jazyku a musí obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené,
telefónne číslo a e-mail účastníka,
b) navrhovanú kúpnu cenu za vybrané hnuteľné veci v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej
byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na vybrané hnuteľné veci),
c) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ
ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Zápisnicu z otvárania obálok s ponukami vyhlasovateľ ponukového konania bezodkladne po otvorení obálok
zašle veriteľskému výboru, ako príslušnému orgánu.
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA: Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky
doručené vyhlasovateľovi ponukového konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom
konaní neprihliada. Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk
ako aj právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového
konania avizuje iba víťaznému účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového
konania kúpnu zmluvu v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa predchádzajúcej
vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Kritériom pre
určenie najlepšej ponuky v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Najlepšia ponuka podlieha
schváleniu veriteľského výboru, ako príslušného orgánu. Ak veriteľský výbor, ako príslušný orgán, najlepšiu ponuku
neschváli, vyhlasovateľ ponukového konania nemôže túto ponuku určiť ako víťaznú.
PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY: Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet kúpnej
zmluvy bude kupujúcemu prenechaný tak ako stojí a leží, (b) kupujúci je povinný predmet kúpnej zmluvy prevziať v
lehote najviac päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy, (c) náklady spojené s prevzatím predmetu kúpnej
zmluvy znáša kupujúci, (d) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na účet určený vyhlasovateľom ponukového
konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Toto ponukové konanie nie
je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. ObZ.
Obhliadku predmetu ponukového konania je potrebné dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. 0911/325118
alebo e-mailom: skpdemcak@gmail.com
V Bratislave 25. mája 2015

JUDr. Stanislav Demčák, správca

K011938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myjavská obchodná agentúra, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 12, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 312 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/36/2013 S1581
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38K/36/2013
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca
úpadcu Myjavská obchodná agentúra, a.s., sídlo: Turá Lúka 12, 907 03 Myjava, IČO 36 312 479, v zmysle § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")
vyhlasuje ponukové konanie na predaj pohľadávok úpadcu, a to:
Položka súpisu č.

Dlžník

Suma pohľadávky

35

Agricolae Kft., Vörösmarty Mihály utca 19, 4741 Jánkmajtis, Hungary

15 339,93 €

36

Agricolae Kft., Vörösmarty Mihály utca 19, 4741 Jánkmajtis, Hungary

15 339,93 €

37

Agricolae Kft., Vörösmarty Mihály utca 19, 4741 Jánkmajtis, Hungary

15 339,93 €

38

Agricolae Kft., Vörösmarty Mihály utca 19, 4741 Jánkmajtis, Hungary

15 339,93 €

39

Agricolae Kft., Vörösmarty Mihály utca 19, 4741 Jánkmajtis, Hungary

17 075,55 €

40

Agricolae Kft., Vörösmarty Mihály utca 19, 4741 Jánkmajtis, Hungary

13 884,96 €

44

Formy Tachov s.r.o., Oldřichovská 1437, 347 01 Tachov, IČO: 635 07 056

46

Rudolf Großfurtner GmbH, Hofmark 1, 4972 Utzenaich, Österreich

132,30 €

47

Rudolf Großfurtner GmbH, Hofmark 1, 4972 Utzenaich, Österreich

132,30 €

48

GROTTO, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 719 184

768,00 €

49

GROTTO, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 719 184

1 272,00 €

50

GROTTO, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 719 184

11 308,32 €

51

GROTTO, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 719 184

1 324,80 €

53

INIT consulting, s.r.o., Gabčíkova 27, 010 01 Žilina, IČO: 45 856 532

480,00 €

54

PeadDr. Alexej Kucirko, Ďumbierska 28, 080 01 Prešov, IČO: 10 739 807

682,96 €

55

PeadDr. Alexej Kucirko, Ďumbierska 28, 080 01 Prešov, IČO: 10 739 807

2 046,14 €

56

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

2 528,41 €

57

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

2 690,40 €

58

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

2 726,88 €

59

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

7 037,49 €

60

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

2 812,00 €

142 646,00 €
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61

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

2 720,80 €

62

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

2 698,00 €

63

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

2 736,00 €

64

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

5 289,44 €

65

MULTI BOX EWA STASZEWSKA, ul. Krochmalna 8, 20-401 Lublin, POLAND

6 957,50 €

66

NPV Norm-Packmittel-Vermietung GmbH, Am Kreisel 7, 91637 Wörnitz, Germany

645,60 €

67

NPV Norm-Packmittel-Vermietung GmbH, Am Kreisel 7, 91637 Wörnitz, Germany

554,40 €

68

Pivovary Lobkowicz, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, IČO: 284 89 411

5 712,52 €

69

Pivovary Lobkowicz, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, IČO: 284 89 411

5 670,55 €

70

Pivovary Lobkowicz, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, IČO: 284 89 411

6 837,29 €

71

Pivovary Lobkowicz, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, IČO: 284 89 411

5 970,29 €

72

Pivovary Lobkowicz, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle, IČO: 284 89 411

5 338,98 €

73

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

673,87 €

74

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

2 319,08 €

75

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

1 631,98 €

76

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

1 650,21 €

77

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

1 120,85 €

78

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

549,91 €

79

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

754,41 €

80

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

749,47 €

81

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

1 734,63 €

82

Pivovar Samson a.s., Lidická tř. 458/51, 370 01 České Budějovice, IČO: 024 95 520

1 836,39 €

83

Plastimmo nv, Wervikstraat 219, 8930 Menen, Belgium

84

SE Bordnetze Morocco, Lot 32, Zone Franche d´Exportation, 90000 Tanger, Marocco

85

SENAPO, s.r.o., Priemyselná 280/39, 905 01 Senica, IČO: 35 684 208

556,92 €

86

STABILPLASTIK, spol. s. r.o., 250 65 Líbeznice 532, IČO: 256 19 578

18,58 €

87

STABILPLASTIK, spol. s. r.o., 250 65 Líbeznice 532, IČO: 256 19 578

2 077,09 €

543,78 €
25,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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93

Michael Zollmann, Dolení 153, 514 01 Jilemnice, IČO: 86 688 049

393

Novoplast Liberec s.r.o., Lučanská 53, 460 15 Liberec, IČO: 286 79 709

Deň vydania: 28.05.2015
21,08 €
2 002,18 €

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené pohľadávky úpadcu,
pričom ponuku je možné urobiť na pohľadávku, vybrané pohľadávky alebo všetky pohľadávky.
PREDKLADANIE PONÚK: Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199
ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR.
Účastníci doručia svoje ponuky osobne do kancelárie správcu alebo poštou na adresu správcu: JUDr. Stanislav
Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA
POHĽADÁVKY - 38K/36/2013 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň, kedy bude zásielka
doručená do kancelárie správcu. Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí
obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené,
telefónne číslo a e-mail účastníka,
b) označenie pohľadávok a navrhovaná odmena za postúpenie pohľadávok (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná
a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na vybrané pohľadávky úpadcu),
c) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ
ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk. Zápisnicu
z otvárania obálok s ponukami vyhlasovateľ ponukového konania bezodkladne po otvorení obálok zašle
príslušnému orgánu.
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA: Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky
doručené vyhlasovateľovi ponukového konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom
konaní neprihliada. Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk
ako aj právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového
konania avizuje iba víťaznému účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového
konania zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení
podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového
konania. Kritériom pre určenie najlepšej ponuky v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá odmena za
postúpenie. Najlepšia ponuka podlieha schváleniu príslušného orgánu. Ak príslušný orgán, najlepšiu ponuku
neschváli, vyhlasovateľ ponukového konania nemôže túto ponuku určiť ako víťaznú.
PODMIENKY ZMLUVY: Zmluva o postúpení pohľadávok bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet
zmluvy bude postupníkovi prenechaný tak ako stojí a leží, (b) postupník je povinný zaplatiť odmenu za postúpenie
na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí
vybranej ponuky. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani
obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.
Ďalšie informácie k predmetu ponukového konania je možné získať od správcu telefonicky na tel. č. 0911/325118
alebo e-mailom: skpdemcak@gmail.com
V Bratislave 25. mája 2015

JUDr. Stanislav Demčák, správca

K011939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V-TIP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 9, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 211 371

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 28.05.2015

Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/65/2014, S1455
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zápise pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Týmto ako súdom ustanovený správca majetku úpadcu V-TIP, s.r.o., IČO: 36 211 371, so sídlom Havanská 9, 040
13 Košice v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zverejňujem zapísanie nasledujúcej pohľadávky, doručenej správcovi po uplynutí zákonom stanovenej 45 dňovej
lehoty od vyhlásenia konkurzu, do zoznamu pohľadávok:
·

Názov veriteľa
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436

·

Prihlásená suma

1.857,56 Eur

K011940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V-TIP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 9, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 211 371
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/65/2014, S1455
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31K/65/2014-61 zo dňa 23. februára 2015 bola obchodná spoločnosť
IKORE, k.s., so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, zn. správcu: S 1455 ustanovená do funkcie
správcu úpadcu V-TIP, s.r.o., IČO: 36 211 371, so sídlom Havanská 9, 040 13 Košice.
Týmto ako súdom ustanovený správca majetku úpadcu V-TIP, s.r.o., IČO: 36 211 371, so sídlom Havanská
9, 040 13 Košice v súlade s § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňujem súpis všeobecnej podstaty:
Číslo: 1
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Preddavok zložený úpadcom na účet súdu v súvislosti s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu
Súpisná hodnota: 1.659,70 Eur
Deň zaradenia: 29.04.2015

Číslo: 2
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Finančná hotovosť v pokladni úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 28.05.2015

Súpisná hodnota: 9,49 Eur
Deň zaradenia: 29.04.2015

Číslo: 3
Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Popis: Pohľadávka úpadcu voči konateľovi úpadcu, p. Vladimírovi Novotnému, nar. 28.05.1963, bytom Havanská 9,
040 13 Košice v nadväznosti na ust. § 11 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z.
Súpisná hodnota: 6.640,- Eur
Deň zaradenia: 29.04.2015

K011941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Grác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oponice 15, 956 14 Oponice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/20014 S1154
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Miroslav Grác, rod. Grác, narodený 19.12.1975, bytom Oponice 15, 956
14 Oponice
__________________________________________________________________________________
Adresa kancelárie správcu: Mariánska 6, 949 01 Nitra
Značka správcu: S 1154
Tel. správcu: 0905 584688, 0948 017736, e-mail: ing.ladislavbodi@gmail.com
Spisová značka súdneho spisu: 32K/56/2014
ZÁPISNICA
o priebehu 1. schôdze veriteľov úpadcu Miroslav Grác, rod. Grác, narodený 19.12.1975, bytom Oponice 15,
956 14 Oponice

Miesto konania: Mariánska 6, Nitra
Termín konania:20.05.2015
Začiatok konania: 09:00
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
A. Zoznam prítomných veriteľov:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 28.05.2015

Schôdze veriteľov sa zúčastnili nasledovní veritelia:
Bencont Investments, s.r.o, so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, SR, IČO: 34 432 105
zastúpená Ing. Marekom Regulim, konateľom spoločnosti
Nakoľko úpadca nevlastní žiadny nehnuteľný ani hnuteľný majetok, žiadny z veriteľov nemá zriadené záložné právo
a súpis majetku tvorí iba všeobecná podstata. Percentuálny podiel hlasov prítomných veriteľov je nasledovný:

Veriteľ
1. Bencont Investments, s.r.o.

Adresa, sídlo

IČO

Vajnorská 100/A, Bratislava, SR

34 432 105

Prihlásená a uznaná suma
20 005,84 €

Spolu

% podiel hlasov
100%
100%

B. Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZoK
5. Záver
B. 1.) Otvorenie schôdze veriteľov
Otvorenie schôdze vykonal správca, privítal prítomného zástupcu veriteľa a oznámil mu, že schôdza veriteľov bola
riadne zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze v Obchodnom vestníku č. 72/2015 dňa 16.04.2015 pod
číslom K008297. Prezentácia sa uskutočnila o 09,00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice.
Správca oboznámil zástupcu prítomného veriteľa, že v zmysle § 35 ods.3 ZoKR je schôdza uznášania schopná,
pretože je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Zároveň správca podal
prítomnému zástupcovi veriteľa informáciu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučil ho o právach veriteľov a
povinnostiach, spojených s jeho účasťou na 1. schôdzi veriteľov a hlasovaní o jednotlivých otázkach v zmysle § 35,
§ 36, § 37 ZoKR.
Hlasovanie:
Za
Proti
Zdržali sa hlasovania: nikto

hlasovali:

prítomný
hlasovali:

veriteľ
nikto

Za prijatie uznesenia č.1 hlasoval prítomný veriteľ, čo činí 100 % hlasov prítomných veriteľov oprávnených
hlasovať.
UZNESENIE
č.
1
(k
bodu
1.
predmetu
rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o
hlasovaní v zmysle § 35, § 36, § 37 ZoKR.B. 2.) Voľba zástupcu veriteľov
Schôdza veriteľov v zmysle § 107 ZoKR si zvolila zástupcu veriteľov. Správca navrhol za zástupcu veriteľov
prítomného veriteľa , ktorým je Bencont Investments, s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, SR, IČO:
34 432 105, zastúpená Ing. Marekom Regulim.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

100,00

%

prítomných

0

%

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

hlasov

0

UZNESENIE č.2 (k bodu 2. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov za zástupcu veriteľov so 100,00% hlasov prítomných veriteľov zvolila veriteľa
Bencont Investments, s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, SR, IČO: 34 432 105, zastúpená Ing. Marekom
Regulim.
B. 3.) Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
Správu o doterajšom priebehu konania podal správca a podrobne sa v nej zaoberal všetkými úkonmi, vykonanými
do konania schôdze veriteľov. Správca taktiež oboznámil veriteľa so súpisom majetku konkurznej podstaty a s
doterajšími úkonmi správcu.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržali sa: nikto
Za

prijatie

100%

uznesenia

č.

3

hlasovalo

hlasov
nikto

100%

hlasov

prítomných

veriteľov.

UZNESENIE č.3 (k bodu 3. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konania.
B. 4.) Rozhodovanie o návrhu na výmenu správcu podľa § 36 ZKR.
Prítomní veritelia nenavrhli výmenu správcu a nehlasovali za výmenu správcu.
Hlasovanie:
Za
Proti odvolaniu hlasovali: nikto

hlasovali:

Zdržali
sa
Za prijatie uznesenia č. 4 o výmene správcu nehlasoval nikto.

nikto
hlasovania:

nikto

UZNESENIE č. 4 (k bodu 4. predmetu rokovania):
Prvá schôdza veriteľov sa uzniesla, že prítomný veriteľ nenavrhol výmenu doterajšieho správcu Ing. Ladislava
Bódiho.
B. 5.) Záverom správca skonštatoval, že nikto z prítomných veriteľov nevzniesol námietky proti prijatým
uzneseniam a o 10:00 hod. ukončil 1. schôdzu veriteľov a prítomným veriteľom poďakoval za účasť.
Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina.
V Nitre dňa Nitra, 20.05.2015
Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

Ing. Ladislav

K011942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Bernáth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štóska 14/875, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.19
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 28.05.2015

Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2013, S1455
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo schôdze veriteľov úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979 trvale bytom Štóska č. 875/14, 044 25
Medzev konanej dňa 04.05.2015 o 10.00 hod. v budove sídle správcu - Mlynská 26, 040 01 Košice
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia
Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o doterajšej činnosti a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Záver

Prezentácia
Správca konkurznej podstaty úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979, trvale bytom Štóska č. 875/14, 044 25
Medzev, spoločnosť IKORE, k.s. so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, v zastúpení - JUDr.
Ivan Jurčišin, komplementár, ktorý v zmysle § 35 ods. 1 ZKR predsedá schôdzi veriteľov konštatuje, že
v hodine určenej k začatiu schôdze veriteľov nie je prítomní na mieste konania tejto schôdze ani jeden
z veriteľov úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979, trvale bytom Štóska č. 875/14, 044 25 Medzev.
Prezentačná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Otvorenie schôdze veriteľov
Schôdzu veriteľov zvolal správca za účelom voľby zástupcu veriteľov v predmetnom konkurznom konaní.
Predseda schôdze konštatuje, že schôdza veriteľov bola riadne zvolaná, avšak z dôvodu neprítomnosti ani
jedného z veriteľov úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979, trvale bytom Štóska č. 875/14, 044 25 Medzev
nie je uznášaniaschopná.
Záver
Z dôvodu neprítomnosti ani jedného z veriteľov úpadcu Rastislav Bernáth, nar. 27.01.1979, trvale bytom Štóska
č. 875/14, 044 25 Medzev, správca schôdzu veriteľov ukončil.

K011943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Grác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oponice 15, 956 14 Oponice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/20014 S1154
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Miroslav Grác, rod. Grác, narodený 19.12.1975, bytom Oponice 15, 956
14 Oponice
__________________________________________________________________________________
Adresa kancelárie správcu: Mariánska 6, 949 01 Nitra
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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Značka správcu: S 1154
Tel. správcu: 0905 584688, 0948 017736, e-mail: ing.ladislavbodi@gmail.com
Spisová značka súdneho spisu: 32K/56/2014
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia správcu so zástupcom veriteľov v zmysle § 38 ZoKR úpadcu Miroslav Grác, rod. Grác,
narodený 19.12.1975, bytom Oponice 15, 956 14 Oponice
Miesto konania: Mariánska 6, Nitra
Termín konania:20.05.2015
Začiatok konania: 10:00
Prítomní:
Ing. Ladislav Bódi, správca - konkurznej podstaty úpadcu
Ing. Marek Reguli, konateľ spoločnosti Bencont Investments, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, SR, IČO:
34 432 105
Program zasadnutia:
1. otvorenie
2. riešenie ďalšej činnosti správcu a návrh správcu na ukončenie konkurzného konania
3. záver
1. Správca, ktorý v zmysle zákona č.7/2005 ZoKR zvolal 1. zasadnutie so zástupcom veriteľov otvoril zasadnutie a
privítal prítomného zástupcu veriteľov.
Uznesenie č.1 :
Zástupca veriteľov berie na vedomie informáciu o riešení ďalšej činnosti správcu.
2. Správca informoval zástupcu veriteľov o ďalšom postupe v konkurznom konaní. Nakoľko úpadca nevlastní žiadny
hnuteľný ani nehnuteľný majetok k speňažovaniu majetku nie je dôvod. Správca vykoná všetky kroky v súlade zo
zákonom č. 7/2005 Z.z., tzn. že pripraví Návrh rozvrhu výťažku, zverejní Zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Uznesenie č.2:
Zástupca veriteľov súhlasí s prípravou Návrhu na rozvrh výťažku, nakoľko v konkurznom konaní nie je majetok,
ktorý by bolo možné speňažovať. Finančná hotovosť vo výške 1.700,- Eur je uložená na konkurznom účte úpadcu.
Správca taktiež zabezpečil pravidelné zrážky zo mzdy úpadcu, ktoré zamestnávateľ úpadcovi zráža a zasiela na
konkurzný účet.
3. Záver.
Zástupca veriteľov ukončil 1.zasadnutie správcu so zástupcom veriteľov.
..........................................................
Ing. Marek Reguli, konateľ spoločnosti Bencont Investments, s.r.o, so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, SR, IČO:
34 432 105
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 Bódi., správca úpadcu

K011944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šepeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2013 S1396
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 56
Deň zapísania: 22.05.2015
Popis súpisovej zložky majetku: Mzda úpadcu - príjem podliehajúci konkurzu v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 360,- EUR

V Humennom, dňa 25.05.2015

_______________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K011945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZOMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribeník č. 203, 076 51 Pribeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 203 645
Obchodné meno správcu:
IKORE, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynská 26, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2012 S1455
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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32/K/9/2012 7112212264
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo schôdze veriteľov úpadcu ZOMA, s.r.o.,so sídlom Pribeník 203, 076 51 Pribeník, IČO: 36 203 645
konanej dňa 04.05.2015 o 09.00 hod. v sídle správcu na Mlynskej 26, 040 01 Košice v priestoroch na 2.
poschodí

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia
Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o doterajšej činnosti a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Záver

Správca konkurznej podstaty úpadcu ZOMA, s.r.o., so sídlom Pribeník 203, 076 51 Pribeník, IČO: 36 203 645,
spoločnosť IKORE, k.s. so sídlom Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 47 072 229, v zastúpení JUDr. Ivan Jurčišin,
komplementár, ktorý predsedá schôdzi veriteľov konštatuje, že v hodine určenej k začatiu schôdze veriteľov sú
prítomní títo veritelia:

·

Inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice, IČO: 00166383

Schôdzu veriteľov zvolal správca v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení a v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení schôdzi veriteľov predsedá. Schôdza
veriteľov bola riadne zvolaná a je uznášaniaschopná.

V súlade s programom schôdze predseda schôdze veriteľov - správca informoval veriteľov o stave konkurzného
konania.

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32K/9/2012-227 zo dňa 27.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 22.04.2014, súd o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok rozhodol tak, že potvrdzuje prevod pohľadávok vedených na
tunajšom súde v zozname pohľadávok pod č. 17/1 - 17/2 z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa
a.s., so sídlom Mamateyova č. 17, 814 99 Bratislava na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

Keďže v súlade s ust. § 27 ods. 1 písm. a/ zákona č. 7/2007 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii dňom
zverejnenia oznamu (oznam Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32K/9/2012 zo dňa 07.05.2014 zverejnený
v Obchodnom vestníku 2014/93 dňa 19.05.2014) o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o potvrdení prevodu
pohľadávok zaniká pôvodnému veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Mamateyova č. 17,
814 99 Bratislava postavenie účastníka konania a tým aj postavenie zástupcu veriteľov, predniesol správca
návrh na zvolenie nového zástupcu veriteľov a to Inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice, IČO: 00166383
a o tomto návrhu nechal hlasovať.
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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Jediný prítomný veriteľ Inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice, IČO: 00166383 na základe návrhu správcu
zvolila za zástupcu veriteľov: Inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice, IČO: 00166383, na základe čoho bolo
prijaté toto:
Uznesenie 01/2015
Schôdza veriteľov schvaľuje návrh na zástupcu veriteľov prednesený predsedom schôdze a za zástupcu
veriteľov volí veriteľa Inšpektorát práce, Masarykova 10, Košice, IČO: 00166383.

Po vyčerpaní programu schôdze sa správca poďakoval všetkým prítomným veriteľom za účasť a schôdzu veriteľov
ukončil.

K011946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Grác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oponice 15, 956 14 Oponice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/20014 S1154
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Grác, rod. Grác, narodený 19.12.1975, bytom
Oponice 15, 956 14 Oponice v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena Výška vkladu

4021030936/7500

peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy

Eur

V Nitre, dňa 22.05.2015

309,61 €

Súpisová hodnota

309,61 €

Ing. Ladislav Bódi, konkurzný správca

K011947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniela Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 11, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1958
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie:
Kollárova 26, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/36/2012 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
25K/36/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, so sídlom:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie: Kollárova 26, 917 01 Trnava (ďalej aj ako „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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Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie: Kollárova 26, 917 01 Trnava (ďalej aj ako „Správca“),
správca úpadcu: Ing. Daniela Takáčová, nar. 28.11.1958, bytom: SNP 11, 909 01 Skalica, v konkurznom konaní
vedenom pod sp. zn.: 25K/36/2012 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie hnuteľných vecí zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty. Predmetom
speňažovania v rámci verejného ponukového konania je nasledovné motorové vozidlo:
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobný automobil KIA CEE´D, VIN:
U5YFF24227L004268, EČV: SI072BB, Najväčší výkon motora: 89,70 kW, Zdvihový objem valcov: 1591,0 cm3,
Dátum prvej evidencie vozidla: 17.01.2007, Spoluvlastnícky podiel 1/1; Súpisová hodnota majetku: 4.000 EUR
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť (ponuka musí byť v posledný deň lehoty doručená v kancelárii
správcu, nie len odoslaná na poštovú prepravu) správcovi do 20 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku na adresu sídla
správcovskej kancelárie: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
2. Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu zábezpeku vo výške 200,- Eur (slovom: dvesto
euro), na účet vedený v Tatra banke, akciová spoločnosť, č.ú.: 2913585508/1100, VS: 25362012. Zábezpeka musí
byť pripísaná na účte úpadcu najneskôr do 16:00 hod. posledného dňa lehoty na podávanie záväzných ponúk. Na
zábezpeku odoslanú ale nepripísanú na uvedený účet sa prihliadať nebude.
4. Ponuky je potrebné doručovať na adresu sídla správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná
23, 974 01 Banská Bystrica v zalepenej a neporušenej obálke označenej menom a priezviskom úpadcu, spisovou
značkou konkurzného konania a nápisom „Ponukové kolo I. - automobil - NEOTVÁRAŤ". V prípade doručenia
porušenej alebo nezalepenej obálky bez náležitého označenia uvedeného vyššie, nie je možné na záväznú ponuku
záujemcu prihliadať.
5. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Vyhodnotene ponúk
sa uskutoční v deň otvárania obálok a následne správca požiada o písomné vyjadrenie k ponukám zástupcu
veriteľov.
6. Na základe písomného vyjadrenia zástupcu veriteľov k ponukám má správca právo odmietnuť každú ponuku
záujemcu ak bude nevýhodná alebo neprimerane nízka.
7. Správca zároveň určuje deň ohliadky osobného motorového vozidla na 12 deň odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku a to od 13:00 hod. do 15:00 hod v kancelárii
správcu na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Ohliadka motorového vozidla bude umožnená v tento deň
len na základe predchádzajúceho oznámenia správcovi najneskôr 1 deň pred príslušným dňom konania ohliadky.
V prípade, že deň ohliadky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, deň ohliadky sa presúva na najbližší pracovný
deň.
8. Správca určí ďalšie podmienky ponukového konania v Zásadách speňažovania, ktorých jedno vyhotovenie zašle
na vedomie zástupcovi veriteľov najneskôr v deň zverejnenia oznamu o vyhlásení I. kola ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Záujemcovia si môžu po dohovore so správcom v pracovných dňoch v čase od 09.00 do
12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica osobne prevziať Zásady
speňažovania alebo požiadať o ich zaslanie. Zároveň môžu tak záujemcovia uskutočniť po predchádzajúcom
dohovore so správcom aj na adrese: Kollárova 26, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch v rovnakom čase. Kontakt:
tel.: +421 48 471 73 39, fax: +421 48 471 73 41, e-mail: office@ssr.sk.

K011948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADIMEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fadrusova 21, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 238 279
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/23/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
8K/23/2014
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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8K/23/2014
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – DRUHÉ KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8K/23/2014 na majetok úpadcu:
ADIMEX, s.r.o., so sídlom Fadrusova 21, 841 01 Bratislava, IČO: 36 238 279 /ďalej v texte len ako „Úpadca“/, JUDr.
Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu v súlade so
záväzným pokynom uloženým veriteľským výborom zo dňa 22.04.2015 na speňaženie pohľadávok Úpadcu
zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty Úpadcu pod číslom súpisovej zložky 86 až 125, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 59/2015 zo dňa 26.03.2015 pod položkou K006697, týmto,
vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania sú nasledovné peňažné pohľadávky Úpadcu, ktoré sa budú speňažovať
v celku ako súbor pohľadávok:
Peňažné pohľadávky, ktoré vznikli z iného dôvodu ako dodaním tovaru alebo poskytnutím služby úpadcom:
Dlžník

Číslo
súp.zl.

Právny dôvod vzniku

86

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300233 SULP
splatná 13.01.2014.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
6 162,05 €
Štúrovo 943 01
191

87

Postúpená
pohľadávka-neuhradená
1300229splatná 03.01.2014.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
14 643,68 €
Štúrovo 943 01
191

88

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300228 SULP
splatná 30.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
447,96 €
Štúrovo 943 01
191

89

Postúpená
pohľadávka-neuhradená
1300225splatná 27.12.2013.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
1 679,64 €
Štúrovo 943 01
191

90

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300220 SULP
splatná 27.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
10 388,72 €
Štúrovo 943 01
191

91

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300219 SULP
splatná 25.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
499,20 €
Štúrovo 943 01
191

92

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300217 SULP
splatná 20.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
2 994,00 €
Štúrovo 943 01
191

93

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300216 SULP
splatná 20.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
2 806,38 €
Štúrovo 943 01
191

94

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300215 SULP
splatná 19.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
6 240,00 €
Štúrovo 943 01
191

95

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300214 SULP
splatná 17.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
1 277,68 €
Štúrovo 943 01
191

Názov

FA

FA

č. SULP
s.r.o.

č. SULP
s.r.o.

Adresa

IČO

Súpisová
hodnota
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96

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300213 SULP
splatná 16.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
4 632,24 €
Štúrovo 943 01
191

97

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300210 SULP
splatná 09.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
1 546,80 €
Štúrovo 943 01
191

98

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300209 SULP
splatná 09.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
541,92 €
Štúrovo 943 01
191

99

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300207 SULP
splatná 09.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
20 710,50 €
Štúrovo 943 01
191

100

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300206 SULP
splatná 06.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
7 022,40 €
Štúrovo 943 01
191

101

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300199 SULP
splatná 02.12.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
868,56 €
Štúrovo 943 01
191

102

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300198 SULP
splatná 27.11.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
3 882,78 €
Štúrovo 943 01
191

103

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300197 SULP
splatná 22.11.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
2 524,20 €
Štúrovo 943 01
191

104

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300196 SULP
splatná 22.11.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
3 338,45 €
Štúrovo 943 01
191

105

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300194 SULP
splatná 20.11.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
422,40 €
Štúrovo 943 01
191

106

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300193 SULP
splatná 18.11.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
1 804,32 €
Štúrovo 943 01
191

107

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300189 SULP
splatná 14.11.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
350,40 €
Štúrovo 943 01
191

108

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300188 SULP
splatná 11.11.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
13 619,29 €
Štúrovo 943 01
191

109

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300186 SULP
splatná 01.11.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
3 773,44 €
Štúrovo 943 01
191

110

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300182 SULP
splatná 01.11.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
2 545,02 €
Štúrovo 943 01
191
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111

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300181 SULP
splatná 29.10.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
5 479,18 €
Štúrovo 943 01
191

112

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300179 SULP
splatná 22.10.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
1 211,64 €
Štúrovo 943 01
191

113

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300178 SULP
splatná 22.10.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
3 839,16 €
Štúrovo 943 01
191

114

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300175 SULP
splatná 16.10.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
276,96 €
Štúrovo 943 01
191

115

Postúpená pohľadávka-neuhradená
1300174 splatná 16.10.2013.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
24 302,65 €
Štúrovo 943 01
191

116

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300173 SULP
splatná 15.10.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
7 306,92 €
Štúrovo 943 01
191

117

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300168 SULP
splatná 15.10.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
268,80 €
Štúrovo 943 01
191

118

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300167 SULP
splatná 14.10.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
9 398,53 €
Štúrovo 943 01
191

119

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300166 SULP
splatná 09.10.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
2 391,00 €
Štúrovo 943 01
191

120

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300165 SULP
splatná 02.10.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
772,20 €
Štúrovo 943 01
191

121

Postúpená pohľadávka-neuhradená
1300161 splatná 02.10.2013.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
513,38 €
Štúrovo 943 01
191

122

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300159 SULP
splatná 30.09.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
4 744,06 €
Štúrovo 943 01
191

123

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300158 SULP
splatná 23.09.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
541,50 €
Štúrovo 943 01
191

124

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300156 SULP
splatná 20.09.2013.
s.r.o.

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
494,88 €
Štúrovo 943 01
191

Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300140 SULP

Nánanská cesta 1454/60, 36

časť

časť

FA

FA

č. SULP
s.r.o.

č. SULP
s.r.o.

327
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Postúpená pohľadávka-neuhradená FA č. 1300140 SULP
splatná 20.08.2013.
s.r.o.

125

Deň vydania: 28.05.2015

Nánanská cesta 1454/60, 36 327
14 112,00 €
Štúrovo 943 01
191

Minimálna akceptovateľná cena v ponukovom konaní za súbor pohľadávok:
najvyššia ponuka bez stanovenia najnižšej akceptovateľnej ceny , ktorú odsúhlasí veriteľský výbor.
Lehota na predkladanie ponúk:

od 01.06.2015 do 15.06.2015

Miesto na predkladanie ponúk:
Ponuka musí byť doručená v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
Úpadcu: JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava v zalepenej obálke s výrazným označením: „KONKURZ
ADIMEX, s.r.o., ZÁVӒZNÁ PONUKA – POHĽADÁVKY VŠEOBECNÁ PODSTATA – NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto otvárania obálok: Otváranie obálok sa uskutoční dňa 17.06.2015 o 10,00 hod. v kancelárii
správcu Úpadcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca ponuky vyhodnotí do 7 dní odo dňa otvorenia obálok.
Otázky súvisiace s ponukovým konaním:
Otázky súvisiace s ponukovým konaním záujemcovia môžu zasielať na bilsky.spravca@gmail.com.

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania a náležitosti ponuky:
1.1 Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
ADIMEX, s.r.o., ZÁVӒZNÁ PONUKA – POHĽADÁVKY VŠEOBECNÁ PODSTATA – NEOTVÁRAŤ“.
1.2 Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby
posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň.
1.3 Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Erik
Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
1.4 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania.
1.5 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
1.6
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní a čestné vyhlásenie
záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného
správcom v Obchodnom vestníku.
2.

Vyhodnotenie ponúk:

2.1 Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
2.2 Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.1 sa neprihliada.
2.3 Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 1.6 sa neprihliada.
2.4 Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole sa neprihliada.
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2.5 Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
2.6 Správca v lehote 7 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky a jeho ponuka bola odsúhlasená veriteľským výborom.
2.7 V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 1.1 až 1.6 sa použijú primerane.
2.8 Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka v porovnaní so
súpisovou hodnotou majetku.
2.9 O skutočnostiach podľa bodov 2.6 až 2.8, ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodov
2.1 až 2.5, vyhotoví správca úradný záznam.
2.10 Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj veriteľský výbor a súd.
2.11 Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na účet úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť
pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
2.12 Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť zmluvu o odplatnom postúpení
pohľadávok až po úplnom uhradení ponúknutej ceny.
2.13 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže správca odplatne previesť predmet ponukového
aj na osoby uvedené v § 83 ods.1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V Trnave dňa 25.05.2015
JUDr. Erik Bilský, správca

K011949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bróska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 29/607, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 852 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2015 S817
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu vo výške 350,-- Eur na popretie pohľadávky môžu veritelia
zložiť na účet číslo IBAN: SK56 7500 0000 0040 2162 3985 vedený v ČSOB, a.s. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom
tlačive a na uvedený bankový účet bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
V Prešove, dňa 25.05.2015
JUDr. Ján Surma, správca
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K011950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Deák LU-RENISA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jeruzalemská 24, 940 53 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 432
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/58/2012 S1316
Spisová značka súdneho spisu:
32K/58/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z písomného hlasovania veriteľského výboru
Konkurzné konanie:
Úpadca:
Ľudovít Deák, nar. 20.12.1958, podnikajúci pod obchodným menom Ľudovít Deák LU- RENISA, IČO:
32 795 432, miesto podnikania Jeruzalemská 24, 940 53 Nové Zámky zapísaný v živnostenskom registri Obvodný
úrad Nové Zámky, číslo živnostenského registra:404-5676
Súd vedúci konanie: Okresný súd Nitra
Sp. zn.:

32 K 58/2012

Priebeh hlasovania veriteľského výboru:
Predseda veriteľského výboru v elektronickej a písomnej forme vyzval členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili
k žiadosti správcu konkurznej podstaty JUDr. Fadi Fardous , Štúrova 21, 949 01 Nitra, značka správcu: S 1316
úpadcu Ľudovít Deák, nar. 20.12.1958, podnikajúci pod obchodným menom Ľudovít Deák LU- RENISA, IČO:
32 795 432, miesto podnikania Jeruzalemská 24, 940 53 Nové Zámky zo dňa 29.4.2015 o uloženie záväzného
pokynu a odporúčania o postupe speňažovania majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 73/2013 zo dňa
16.04.2013 pod položkou K006572; Obchodnom vestníku č. 73/2013 zo dňa 16.04.2013 pod položkou K006573 s
výnimkou obchodných podielov, ktoré boli na základe záväzného pokynu a súhlasu veriteľského výboru prijatého na
zasadnutí veriteľského výboru dňa 30.09.2013 vylúčené zo súpisu majetku. Vylúčenie majetku bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 213/2013 zo dňa 05.11.2013 pod položkou K019636; Obchodnom vestníku č. 66/2015 zo
dňa 08.04.2015 pod položkou K007562, a to súpisové položky č. 25. a 26.
SKP navrhuje speňažiť majetok úpadcu ako podnik, tzn. ako súbor všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí,
pohľadávok, práv a iných majetkových hodnôt, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 73/2013 zo dňa 16.04.2013
pod položkou K006572; Obchodnom vestníku č. 73/2013 zo dňa 16.04.2013 pod položkou K006573 s výnimkou
obchodných podielov, ktoré boli na základe záväzného pokynu a súhlasu veriteľského výboru prijatého na zasadnutí
veriteľského výboru dňa 30.09.2013 vylúčené zo súpisu majetku. Vylúčenie majetku bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 213/2013 zo dňa 05.11.2013 pod položkou K019636); Obchodnom vestníku č. 66/2015 zo dňa
08.04.2015 pod položkou K007562, a to súpisové položky č. 25. a 26. a to v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods.
1 písm. d) ZKR za podmienok navrhovanom správcom v žiadosti zo dňa 29.4.2015.
Členom veriteľského výboru bola žiadosť správcu konkurznej podstaty úpadcu doručená predsedom veriteľského
výboru (členovi veriteľského výboru Daňový úrad Nitra v zastúpení SK, a.s. dňa 4.5.2015 a členovi veriteľského
výboru Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. dňa 4.5.2015), a teda všetci členovia veriteľského výboru mali
možnosť oboznámiť sa s jej obsahom.
Členovia veriteľského výboru Daňový úrad Nitra v zastúpení SK, a.s. dňa 4.5.2015 a Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s. dňa 20.5.2015 dali predsedovi veriteľského výboru svoje stanovisko k žiadosti správcu konkurznej
podstaty úpadcu o uloženie záväzného pokynu a odporúčania o postupe speňažovania majetku v konkurznom
konaní.
Daňový úrad Nitra v zastúpení SK, a.s. :
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Súhlasí s udelením súhlasu správcovi úpadcu v znení súhlasu navrhovanom správcom v žiadosti správcu zo dňa
29.4.2015.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Súhlasí s udelením súhlasu správcovi úpadcu v znení súhlasu navrhovanom správcom v žiadosti správcu zo dňa
29.4.2015
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Súhlasí a odporúča udeliť súhlas správcovi úpadcu v znení súhlasu navrhovanom správcom v žiadosti správcu zo
dňa 29.4.2015.
Uznesenie:
„Veriteľský výbor udeľuje súhlas pre správcu konkurznej podstaty speňažiť majetok úpadcu ako podnik,
tzn. ako súbor všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí, pohľadávok, práv a iných majetkových hodnôt,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 73/2013 zo dňa 16.04.2013 pod položkou K006572; Obchodnom
vestníku č. 73/2013 zo dňa 16.04.2013 pod položkou K006573 s výnimkou obchodných podielov, ktoré
boli na základe záväzného pokynu a súhlasu veriteľského výboru prijatého na zasadnutí
veriteľského výboru dňa 30.09.2013 vylúčené zo súpisu majetku. Vylúčenie majetku bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 213/2013 zo dňa 05.11.2013 pod položkou K019636.; Obchodnom vestníku č.
73/2013 zo dňa 16.04.2013 pod položkou K006573 s výnimkou súpisovej položky 1.-3. (rodinný dom);
Obchodnom vestníku č. 66/2015 zo dňa 08.04.2015 pod položkou K007562, a to súpisové položky č. 25. a 26.
a to v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR ponukovým konaním v troch kolách za najvyššiu ponuku so
súhlasom veriteľského výboru a oddeleného veriteľa. S ostatnými podmienkami ponukového konania
odporúčame súhlasiť v rozsahu navrhovanom správcom v žiadosti zo dňa 29.4.2015.“
Verejné ponukové konanie na predaj majetku mimo dražby bude zverejnené v Obchodnom vestníku .
V prípade ak sa nepodarí majetok speňažiť v troch kolách obráti sa správca opätovne na veriteľská výbor
a oddeleného veriteľa so žiadosťou o uloženie záväzného pokynu , poprípade požiada o vylúčenie
uvedeného majetku v súlade s § 81 ZKR zo súpisu majetku.
Hlasovanie veriteľského výboru za prijatie uznesenia:
Za: 3 (Slovenská konsolidačná, a.s., Daňový úrad Nitra v zastúpení SK, a.s. , Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Bratislave, dňa 20.5.2015

______________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda veriteľského výboru
zast. Ing. Alena Španírová
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K011951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IGOLAN, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 398 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/27/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
23K/272014
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – TRETIE KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 23K/27/2014 na majetok úpadcu: IGOLAN,
a.s. so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 398 626 /ďalej v texte len ako „Úpadca“/, JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu v súlade so záväzným
pokynom zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 25.03.2015 na speňaženie
pohľadávok Úpadcu zapísaných do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečené veriteľa Československá
obchodná banka, a.s. zverejneného v Obchodnom vestníku č. 230/2014 zo dňa 02.12.2014 pod položkou K023351,
vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania sú nasledovné pohľadávky Úpadcu, ktoré sa speňažujú v celku ako súbor
pohľadávok:
D. PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Dlžník

Číslo
Právny dôvod vzniku
súp.zl.

Obchodné meno

Sídlo

IČO

Súpisová
hodnota

9.

Neuhradená časť odberateľskej faktúry č.
CDC, s.r.o.
2011040

10.

Neuhradená
2012057

odberateľská

faktúra

č. Time
GmbH.

Connection Amalienstrasse
Mníchov

62, DE
129479703

785,00 €

11.

Neuhradená
2012058

odberateľská

faktúra

č. Time
GmbH.

Connection Amalienstrasse
Mníchov

62, DE
129479703

2 518,80 €

Saratovská 3, Bratislava 35 855 819

Sporný
zápis

716,28 €

Minimálna akceptovateľná cena v ponukovom konaní:
najvyššia ponuka bez stanovenia najnižšej akceptovateľnej ceny
Lehota na podávanie ponúk: od 01.06.2015 do 15.06.2015
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na podávanie ponúk do kancelárie správcu Úpadcu na adresu: Pekárska 11,
917 01 Trnava v zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz IGOLAN, a.s., verejné ponukové konanie –
pohľadávky. NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto otvárania obálok: Otváranie obálok sa uskutoční dňa 17.06.2015 o 11,00 hod. v kancelárii
správcu Úpadcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca ponuky vyhodnotí do 7 dní odo dňa otvorenia obálok.
Otázky súvisiace s ponukovým konaním:
Otázky súvisiace s ponukovým konaním záujemcovia môžu zasielať na bilsky.spravca@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky verejného ponukového konania:
1. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania a náležitosti ponuky:
1.1
Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz
IGOLAN, a.s., verejné ponukové konanie – pohľadávky. NEOTVÁRAŤ“.
1.2 Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby
posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň.
1.3 Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Erik
Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
1.4 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania.
1.5 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
1.6
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní a čestné vyhlásenie
záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného
správcom v Obchodnom vestníku.
2.

Vyhodnotenie ponúk:

2.1 Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
2.2 Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.1 sa neprihliada.
2.3 Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 1.6 sa neprihliada.
2.4 Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole sa neprihliada.
2.5 Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
2.6 Správca v lehote 7 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
2.7 V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 1.1 až 1.6 sa použijú primerane.
2.8 Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka v porovnaní so
súpisovou hodnotou majetku.
2.9 O skutočnostiach podľa bodov 2.6 až 2.8, ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodov
2.1 až 2.5, vyhotoví správca úradný záznam.
2.10 Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj zabezpečeného veriteľa a súd.
2.11 Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na účet úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť
pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
2.12 Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť zmluvu o odplatnom postúpení
pohľadávok až po úplnom uhradení ponúknutej ceny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trnave dňa 25.05.2015
JUDr. Erik Bilský, správca

K011952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAMON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 93, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 004 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 K /21/2014 S971
Spisová značka súdneho spisu:
30 K /21/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie
V zmysle § 92 ods. 1 písm. a/ ZKR a podľa záväzného pokynu Veriteľského výboru zo dňa 19.03.2015 správca
úpadcu STRAMON, s. r. o., so sídlom Južná trieda č. 93, 040 01 Košice, IČO: 44 004 231, vyhlasuje:
3. kolo verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu - súp. zl. majetku č. 1 štiepkovač, v súp. hodnote 32.500,00 EUR, pričom najnižšie podanie nemôže byť nižšie ako 50 % súpisovej
hodnoty.
Záujemca doručí správcovi ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením - "KONKURZ 30 K /21/2014,
NEOTVÁRAŤ" tak, aby bola doručená na adresu kancelárie správcu do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku. Každý záujemca môže predložiť pre aktuálne kolo len jednu ponuku.
Náležitosti písomnej ponuky:
- výška navrhovanej kúpnej ceny s tým, že kúpna cena musí byť uhradená pri podpise kúpnej zmluvy;
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
- pri záujemcovi - fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. IČO a miesto podnikania ak ide o
živnostníka;
- pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
Otvorenie obálok vykoná správca do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Výber záujemcu podlieha
schváleniu zástupcovi veriteľov, ktorý rozhodne o výbere záujemcu, s ktorým správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Z
otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotový úradný záznam.

Košice, 25.05.2015
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K011953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nová rusko-slovenská spoločnosť, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 575 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40K/17/2014 S 1369
40K/17/2014
Iné zverejnenie

Oznámením v Obchodnom vestníku č. 85/2015 s dátumom zverejnenia dňa 06.05.2015 bolo vyhlásené II. kolo
verejného ponukového konania spolu s podmienkami predaja v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu.
Deň zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku sa považoval za deň
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania na úradnej tabuli správcu.
Predmet predaja sa v druhom kole odpredával za sumu minimálne vo výške 65% súpisovej hodnoty majetku
úpadcu, ktorá podnik tvorí a predstavuje sumu bez DPH. K danej sume sa DPH podľa osobitného predpisu
nepripočítava.
V stanovenej lehote do 15,00 hod. dňa 21.05.2015 správcovi nebol doručený návrh cenovej ponuky od žiadneho
záujemcu. II. kolo verejného ponukového konania sa tak skončilo neúspešne a bude vyhlásené III. kolo verejného
ponukového konania v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu.
V Trenčíne, dňa 22.05.2015
Ing. Katarína Roderová, správca

K011954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Belobrad
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2015
Spisová značka súdneho spisu:
S1485 31K/5/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty

úpadcu
Ing. Štefan Belobrad, nar. 23.05.1952, trvalo bytom Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno
správca
Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485

zo dňa 25.05.2015
Pozemky
LV

Pozemok

9561 9980/37

Katastrálne
územie

Obec

Parcelné
číslo

Komárno

Komárno 9980/37

Druh
pozemku

Výmera
v m2

Štát Spoluvlastnícky podiel

Záhrada

113

SR

1/14
nevyporiadané
s manželkou

Súpisová
hodnota
BSM

3,- Euro

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záložné právo v prospech SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, podľa Rozhodnutia o zriadení
záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 621/340/6412/10/Kun zo dňa
08.02.2010, Z-849/2010, na nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor pre katastrálne
územie a obec Komárno, okres Komárno na liste vlastníctva č. 9561 a to pozemok parcela č. 9980/37, záhrada, vo
výmere 113 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/14 k celku v súpisovej hodnote 3,- Euro, zapísané
v zozname pohľadávok pod poradovým č. 32 až 52. Zabezpečená suma 21401,86 Euro, poradie zabezpečovacieho
práva 1 (prvé).

Pozemky
Katastrálne
územie

Obec

Parcelné
číslo

Druh pozemku

Výmera
v m2

Štát

3444 2513

Veľká Maňa

Nové
Zámky

2513

Lesný pozemok

11036

SR 1/1

1878,- Euro

3444 3078

Veľká Maňa

Nové
Zámky

3078

Orná pôda

1602

SR 1/1

1176,- Euro

3444 6244

Veľká Maňa

Nové
Zámky

6244

Orná pôda

1865

SR 1/1

1369,- Euro

3444 2317

Veľká Maňa

Nové
Zámky

2317

Trvalý
porast

946

SR 1/1

161,- Euro

3444 2429

Veľká Maňa

Nové
Zámky

2429

Orná pôda

2316

SR 1/1

1700,- Euro

3444 3107

Veľká Maňa

Nové
Zámky

3107

Orná pôda

1000

SR 1/1

734,- Euro

3444 3505

Veľká Maňa

Nové
Zámky

3505

Orná pôda

4762

SR 1/1

3495,- Euro

LV

Pozemok

trávnatý

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

Záložné právo v prospech SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, podľa Rozhodnutia o zriadení
záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 621/340/6412/10/Kun zo dňa
08.02.2010, P1-943/2010, na nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pre
katastrálne územie a obec Veľká Maňa, okres Nové Zámky na liste vlastníctva č. 3444 a to pozemok parcela č.
2317, 2429, 2513, 3078, 3107, 3505, 6244, spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1/1 k celku v súpisovej hodnote
10513,- Euro, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 32 až 52. Zabezpečená suma 21401,86 Euro,
poradie zabezpečovacieho práva 1 (prvé).

K011955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Belobrad
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2015
Spisová značka súdneho spisu:
S1485 31K/5/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis majetku všeobecnej podstaty
Ing. Štefan Belobrad, nar. 23.05.1952, trvalo bytom Vnútorná okružná 179/17, Komárno
správca
Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485
sp. zn. OS Nitra 31K/5/2015

zo dňa 25.05.2015

Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty

Časť
starobného
úpadcu

dôchodku

Súpisová
majetku

Registrácia

hodnota

Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom ul. 29. augusta 8/-10,
Bratislava
90,27 Euro

K011956
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:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S12972R/4/2014
Spisová značka súdneho spisu:
2R 4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu : J.A.N.E.X, s.r.o., so sídlom: Sokolská
62/686, 960 01 Zvolen, IČO: 36 050 342, č. k.: 2R 4/2014, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu –
zabezpečeného veriteľa – VB LEASING, spol. s r.o., IČO: 31378528, Košická 49, Bratislava,. – zo dňa 30.12.2014
v spojení z 23.02.2015 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii II. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku oddelenej podstaty. Predmet predaja
(ponúkaná hnuteľná vec) je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 216/2014 zo dňa 11.11.2014 (konkrétne –
nákladný automobil VOLVO FH 42T 500HP).

1. Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ KONKURZ J.A.N.E.X., s.r.o. ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v lehote 15
dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na
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dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na
ponuky doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.
2. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na
najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
3. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pričom v II. kole ponukového konania minimálna
ponúkaná cena predstavuje minimálne príslušným orgánom určené percento zo súpisovej hodnoty.
4. Ponuka musí obsahovať: - identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom, špecifikáciu
hnuteľnej veci o ktorú má záujem a výšku ponúkanej kúpnej ceny
6.)

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
7.)
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 pracovných
dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní odo dňa
otvorenia obálok. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy na
účet úpadcu.
8.)

Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. č.: 0905 770 457

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
J.A.N.E.X, s.r.o., "v konkurze“

K011957
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:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S12972R/4/2014
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu : J.A.N.E.X, s.r.o., so sídlom: Sokolská
62/686, 960 01 Zvolen, IČO: 36 050 342, č. k.: 2R 4/2014, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu –
veriteľský výbor – zo dňa 12.12.2014 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii III. kolo ponukového konania na predaj hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku oddelenej
podstaty. Predmet predaja (ponúkané hnuteľné veci) sú zverejnené v Obchodnom vestníku č. 216/2014 zo dňa
11.11.2014 (konkrétne – komodita – potravinárska pšenica „P“ 1,67 ton).

1.)
Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ KONKURZ J.A.N.E.X., s.r.o. ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v lehote 15 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené
po uplynutí lehoty sa neprihliada.
2.)
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na
najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
3.)
Hnuteľná vec úpadcu patriaca do všeobecnej podstaty sa bude predávať v celku, tzn. 1,67 ton jednému
záujemcovi.
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4.) Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pričom v III. kole ponukového konania min. ponúkaná
kúpna cena predstavuje minimálne príslušným orgánom určené percento zo súpisovej hodnoty.
5.)
Ponuka musí obsahovať: - identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom, výšku ponúkanej
kúpnej ceny, prehlásenie o neexistencii záväzkov voči úpadcovi
6.)

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

7.)
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok.
Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred podpisom kúpnej zmluvy na účet úpadcu.
8.)

Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel. č.: 0905 770 457
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.

J.A.N.E.X, s.r.o., "v konkurze“

K011958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podunajská 12479/23B, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ján Voloch
Sídlo správcu:
Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2013 S1311
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe predchádzajúceho súhlasu – záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu, zo dňa 19.05.2015, správca
vylučuje nižšie uvedené súpisové zložky majetku zo všeobecnej podstaty úpadcu v zmysle § 81 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nakoľko majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť a náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne
prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia:
Číslo
položky

Typ súpisovej
Popis súpisovej položky
položky

Stav
Počet
opotrebovanosti kusov

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

1.

Hnuteľná vec Televízor, OTF Color 473, rok výroby 1996

Používaný

1

1 ku 1

60,00 €

2.

Hnuteľná vec Televízor, Orava 347, rok výroby 1997

Používaný

1

1 ku 1

30,00 €

4.

Hnuteľná vec

Používaná

1

1 ku 1

10,00 €

5.

Obývačková zostava skríň, tmavovo hnedá,
Hnuteľná vec drevotrieska, skladajúca sa z 8 častí, dve skrinky Používaná
presklené, rok výroby približne 1983

1

1 ku 1

100,00 €

6.

Hnuteľná vec

Kancelárske biele koženkové kreslo na kolieskach,
Používané
rok výroby približne 2008

1

1 ku 1

15,00 €

7.

Drevená garníža na záclony s úchytmi na stenu
Hnuteľná vec a kolieskami na zavesenie záclony, rok výrony 2009, Používaná
dva kusy

2

1 ku 1

10,00 €

8.

Hnuteľná vec

Malá drevená garníža na záclony s úchytmi na stenu
Používaná
a kolieskami na zavesenie záclony, rok výrony 2009

1

1 ku 1

3,00 €

9.

Hnuteľná vec

Zrkadlo na stenu s dreveným podkladom, rok výroby
Používané
približne 1988

1

1 ku 1

5,00 €

Rýchlovarná
výroby 2008

kanvica,

Professor,

CZ-221W,

rok
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Doskový vešiak na kabáty s malým zrkadlom, rok
Používaný
výroby približne 1988

10.

Hnuteľná vec

1

1 ku 1

5,00 €

11.

Veľká skriňa, svetlá farba, drevotrieska, so štyrmi
Používaná,
Hnuteľná vec dverami a dvomi zásuvkami, na dvoch dverách sú
dobrý
zrkadlá, rok výroby približne 2008

1

1 ku 1

150,00 €

12.

Hnuteľná vec

Malá rohová skrinka hnedej farby, drevotrieska, rok Používaná,
výroby približne 2008
dobrý

1

1 ku 1

20,00 €

13.

Hnuteľná vec

Štvorcová skriňa hnedej farby, drevotrieska, rok
Používaná
výroby približne 2008, dva kusy

2

1 ku 1

30,00 €

14.

Skrinka so štyrmi zásuvkami, dvomi posuvnými
Hnuteľná vec dvierkami, béžová farba, drevotrieska, rok výroby Používaná
približne 2008

1

1 ku 1

50,00 €

15.

Hnuteľná vec Stôl, drevený, hnedý, rok výroby približne 1983

Veľmi
opotrebovaný

1

1 ku 1

5,00 €

16.

Hnuteľná vec Sklená miska, rok výroby približne 2003

Dobrý stav

1

1 ku 1

10,00 €

17.

Hnuteľná vec

Pohár na víno s vybrúsenými listami révy, rok výroby
Dobrý stav
približne 1998, sedem kusov

7

1 ku 1

20,00 €

18.

Hnuteľná vec

Čajový servis skladajúci sa z kanvica s táckou a dve
Dobrý stav
šály s podšálkami, rok výroby približne 1998

1

1 ku 1

5,00 €

19.

Hnuteľná vec

Šálka s podšálkou, porcelán, rok výroby približne
Dobrý stav
1998

1

1 ku 1

2,00 €

20.

Hnuteľná vec

Stropná lampa plastová na štyri žiarovky, rok výroby
Opotrebovaná
približne 1998

1

1 ku 1

3,00 €

21.

Hnuteľná vec

Biela soška cca 30 cm, akt sediacej ženy, neznámy
Dobrý stav
materiál, rok výroby približne 1998

1

1 ku 1

5,00 €

22.

Hnuteľná vec

Policová skriňa s poličkami, hnedá, drevo, rok výroby
Opotrebovaná
približne 1993

1

1 ku 1

20,00 €

24.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Zsigmund Móricz, Šťastný človek; rok
Opotrebovaná
vydania 1967

1

1 ku 1

0,20 €

25.

Hnuteľná vec

Kniha, autor W. ST.Reymont, Komediantka, rok
Opotrebovaná
vydania 1968

1

1 ku 1

0,20 €

26.

Hnuteľná vec

KNIHA, V šírom poli studienečka, Výber slovenskej
Opotrebovaná
poézie; rok vydania 1961

1

1 ku 1

0,20 €

27.

Hnuteľná vec Kniha, autor Juraj German, Môj najdrahší, 1964

Opotrebovaná

1

1 ku 1

0,20 €

28.

Hnuteľná vec

Kniha, autor S. H. Vajanský Koreň a výhonky II, rok
Opotrebovaná
vydania 1962

1

1 ku 1

0,20 €

29.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Rudolf Jašík, Námestie sv. Alžbety; rok
Opotrebovaná
vydania 1962

1

1 ku 1

0,20 €

30.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Bohuslav Březovský, Večný milenci; rok
Opotrebovaná
vydania 1967

1

1 ku 1

0,20 €

31.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Stendhal, Červený a čierny, rok vydania
Opotrebovaná
1959

1

1 ku 1

0,20 €

32.

Hnuteľná vec Kniha, autor J. Botto, Spevy, rok vydania 1962

Opotrebovaná

1

1 ku 1

0,20 €

33.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Emile Zola, Šťastie dám; rok vydania
Opotrebovaná
1966

1

1 ku 1

0,20 €

34.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Kalmár Mikszáth, Prípad mladého
Opotrebovaná
Nosztyho s Marikou Thótovou, rok vydania 1966

1

1 ku 1

0,20 €

stav

stav

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

60

Obchodný vestník 100/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie
kniha

Slovenského

Deň vydania: 28.05.2015

35.

Hnuteľná vec

Kniha, Veselé prechádzky,
humoru, rok vydania 1959

Opotrebovaná

1

1 ku 1

0,20 €

36.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Ján Kalinčiak, Knieža liptovské; rok
Opotrebovaná
vydania 1960

1

1 ku 1

0,20 €

37.

Hnuteľná vec Kniha, autor L. N. Jége, Svätopluk, rok vydania 1963 Opotrebovaná

1

1 ku 1

0,20 €

38.

Hnuteľná vec

Kniha, autor L. N. Jége, Cesta životom, rok vydania
Opotrebovaná
1960

1

1 ku 1

0,20 €

39.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Walter Scott, Kenilworth, rok vydania
Opotrebovaná
1965

1

1 ku 1

0,20 €

40.

Hnuteľná vec

Kniha, autor S. H. Vajanský, Koreň a výhonky I; rok
Opotrebovaná
vydania 1962

1

1 ku 1

0,20 €

41.

Hnuteľná vec

Kniha, autor František Hečko, Svätá tma, rok vydania
Opotrebovaná
1963

1

1 ku 1

0,20 €

42.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Benito P. Galdós, Zaragoza, rok vydania
Opotrebovaná
1964

1

1 ku 1

0,20 €

43.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Jozef Toman, Po nás potopa, rok
Opotrebovaná
vydania 1968

1

1 ku 1

0,20 €

44.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Peter Jílemnický, Kompas v nás, rok
Opotrebovaná
vydania 1960

1

1 ku 1

0,20 €

45.

Hnuteľná vec

Kniha, autor P.O. Hviezdoslav, Hájnikova žena; rok
Opotrebovaná
vydania 1960

1

1 ku 1

0,20 €

46.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Prosper Merimée, Kronika vlády Karola
Opotrebovaná
IX; rok vydania 1968

1

1 ku 1

0,20 €

47.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Theodore Fontane,
Treibelová; rok vydania 1966

Opotrebovaná

1

1 ku 1

0,20 €

48.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Tobias Smollett, Dobrodružstvá
Opotrebovaná
Rodericka Randoma, rok vydania 1966

1

1 ku 1

0,20 €

49.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Jurij German, Doktor Ustinenko, rok
Opotrebovaná
vydania 1960

1

1 ku 1

0,20 €

50.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Antal Stašek, O ševcovi Matúšovi a jeho
Opotrebovaná
priateľoch, rok vydania 1960

1

1 ku 1

0,20 €

51.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Guy de Maupassant, Matka divoška; rok
Opotrebovaná
vydania 1964

1

1 ku 1

0,20 €

52.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Ivan Laziov Pod Jarmom, rok vydania
Opotrebovaná
1960

1

1 ku 1

0,20 €

53.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Bernard Kellermann, Mesto Anatol, rok
Opotrebovaná
vydania 1960

1

1 ku 1

0,20 €

54.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Charles Dickens, Malá Doritka, rok
Opotrebovaná
vydania 1967

1

1 ku 1

0,20 €

55.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Guy Endore, Král Paríža, rok vydania
Opotrebovaná
1967

1

1 ku 1

0,20 €

56.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Pavel Vežinov, Nocou s bielymi koňmi;
Opotrebovaná
rok vydania 1978

1

1 ku 1

0,20 €

57.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Simone de Beauvoir, Mandaríni I, rok
Opotrebovaná
vydania 1964

1

1 ku 1

0,20 €

58.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Simone de Beauvoir, Mandaríni II, rok
Opotrebovaná
vydania 1966

1

1 ku 1

0,20 €

59.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Gustave Flaubert, Pani Bovaryová, rok
Opotrebovaná
vydania 1964

1

1 ku 1

0,20 €

Pani

Jenny
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60.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Vasil Bykov; Jeho prápor, rok vydania
Opotrebovaná
1979

1

1 ku 1

0,20 €

61.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Beryl Bainbridgeová, Podnikový výlet,
Opotrebovaná
rok vydania 1974

1

1 ku 1

0,20 €

62.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Mihailo Marič, Sorge, vyzvedač storočia,
Opotrebovaná
rok vydania 1966

1

1 ku 1

0,20 €

63.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Ladislav Mňačko, Oneskorené reportáže,
Opotrebovaná
rok vydania 1963

1

1 ku 1

0,20 €

64.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Ladislav Mňačko,
Engelchen, rok vydania 1962

Opotrebovaná

1

1 ku 1

0,20 €

65.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Jaroslav Hašek, Zatvorený lev, rok
Opotrebovaná
vydania 1962

1

1 ku 1

0,20 €

66.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Július Fučík, Reportáž spod šibenice, rok
Opotrebovaná
vydania 1981

1

1 ku 1

0,20 €

67.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Satinžan Sanbajev, Studne horúcich
Opotrebovaná
dolín, rok vydania 1980

1

1 ku 1

0,20 €

68.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Viktória Tokarevová, Keď sa trochu
Opotrebovaná
oteplilo, rok vydania 1979

1

1 ku 1

0,20 €

69.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Vladimír Solouchin, Krásna Adygéne, rok
Opotrebovaná
vydania 1980

1

1 ku 1

0,20 €

70.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Sergej Zalygin, Komisia, rok vydania
Opotrebovaná
1979

1

1 ku 1

0,20 €

71.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Oleg Kuvajev, Teritórium, rok vydania
Opotrebovaná
1978

1

1 ku 1

0,20 €

72.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Alexander Jašin, Ponúknite sa jarabinou,
Opotrebovaná
rok vydania 1978

1

1 ku 1

0,20 €

73.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Nodar Dombadze, Biele zástavy, rok
Opotrebovaná
vydania 1980

1

1 ku 1

0,20 €

74.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Alexander Ebanoidze,
imeretínsky, rok vydania 1979

Opotrebovaná

1

1 ku 1

0,20 €

75.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Gwyn Griffin, Boží vyvolenci, rok vydania
Opotrebovaná
1962

1

1 ku 1

0,20 €

76.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Karl Holter, Pergamenová listina, rok
Opotrebovaná
vydania 1977

1

1 ku 1

0,20 €

77.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Charlote Bronteová, Jana Eyrová, rok
Opotrebovaná
vydania 1964

1

1 ku 1

0,20 €

78.

Hnuteľná vec

Kniha, autor František Švantner, Malka a Nevesta
Opotrebovaná
hôľ, rok vydania 1962

1

1 ku 1

0,20 €

79.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Thuen de Vries, Svadobná pieseň pre
Opotrebovaná
Swaantje, rok vydania 1963

1

1 ku 1

0,20 €

80.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Jaroslava Blažková, Jahniatko a grandi,
Opotrebovaná
rok vydania 1964

1

1 ku 1

0,20 €

81.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Karol Sidor, Takto vznikol Slovenský
Opotrebovaná
štát, rok vydania 1991

1

1 ku 1

0,20 €

82.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Michal Horáček, Jak pukali ledy, rok
Opotrebovaná
vydania 1990

1

1 ku 1

0,20 €

83.

Hnuteľná vec

Kniha, Dejepisná čítanka, Staroveký Rím, pre 6.
Opotrebovaná
ročník, rok vydania 1958

1

1 ku 1

0,20 €

84.

Hnuteľná vec

Kniha, autor A.V. Jefimov, Dějiny novověku, rok
Opotrebovaná
vydania 1969

1

1 ku 1

0,20 €

Smrť

sa

Sobáš

volá

po
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85.

Hnuteľná vec

Kniha Dejiny ČSR, Učebný text pre IV. triedu
Opotrebovaná
gymnázií, rok vydania 1952

1

1 ku 1

0,20 €

86.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Stanislaw Pagaczewski, Únos Baltazara
Opotrebovaná
Hubku, rok vydania 1980

1

1 ku 1

0,20 €

87.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Dr. Josef Murray;
podvedomia, rok vydania 1999

Opotrebovaná

1

1 ku 1

0,20 €

88.

Hnuteľná vec

Kniha, autor René Guillot, Pirátov odkaz, rok vydania
Opotrebovaná
1989

1

1 ku 1

0,20 €

89.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Frank Bettger, Škola úspechu, rok
Opotrebovaná
vydania 1995

1

1 ku 1

0,20 €

90.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Miloslav Švandrlík, Černí baroni, rok
Opotrebovaná
vydania 1990

1

1 ku 1

0,20 €

91.

Hnuteľná vec

Kniha Microsoft Access 2000, Computer Press Praha,
Opotrebovaná
rok vydania 2003

1

1 ku 1

0,20 €

92.

Hnuteľná vec

Kniha Slovenské múzeá, rok vydania 1975, Pallas
Opotrebovaná
n.p.

1

1 ku 1

0,20 €

93.

Hnuteľná vec

Kniha Svet chémie, fyziky a astronómie, Mladé letá,
Opotrebovaná
1975

1

1 ku 1

0,20 €

94.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Anna Spanová, Erotické domáce video,
Opotrebovaná
rok vydania 2003

1

1 ku 1

0,20 €

95.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Sonia Ducia, Numerológia, rok vydania
Opotrebovaná
2000

1

1 ku 1

0,20 €

96.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Lyn Birkback, Astrologie, rok vydania
Opotrebovaná
2000

1

1 ku 1

0,20 €

97.

Hnuteľná vec

Kniha, auto Ing. Ladislav Demeš, Slovenský raj, rok
Opotrebovaná
vydania 1977

1

1 ku 1

0,20 €

98.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Peter Mariot - Štefan Očovský, Kotliny
Opotrebovaná
Slovenska, rok vydania 1982

1

1 ku 1

0,20 €

99.

Hnuteľná vec

Kniha Slovenské ľúbostné novely,
milenci, rok vydania 1977, Tatran

Opotrebovaná

1

1 ku 1

0,20 €

100.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Lion Feuchtwanger, Goya, rok vydania
Opotrebovaná
1976

1

1 ku 1

0,20 €

101.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Vernom W. Foster, Nový začiatok, rok
Opotrebovaná
vydania 1993

1

1 ku 1

0,20 €

102.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Vernom W. Foster, Nový začiatok, rok
Opotrebovaná
vydania 1994

1

1 ku 1

0,20 €

103.

Hnuteľná vec

Kniha, autor C.A.R. Hoare, Developments in
Opotrebovaná
Concurrency and Communication, rok vydania 1990

1

1 ku 1

0,20 €

104.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Hamilton Richards Jr., The UT Year of
Opotrebovaná
Programming series, rok vydania 1990

1

1 ku 1

0,20 €

105.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Jimmy Guterman, Sinead, rok vydania
Opotrebovaná
1991

1

1 ku 1

0,20 €

106.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Jozef Vágner, Lev nie je kráľom zvierat,
Opotrebovaná
rok vydania 1981

1

1 ku 1

0,20 €

107.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Ed McBain, Prvá zastávka, Aká láska,
Opotrebovaná
Múr, rok vydania 1978

1

1 ku 1

0,20 €

108.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Julien Symons, Farba vraždy, rok
Opotrebovaná
vydania 1984

1

1 ku 1

0,20 €

109.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Erich von Däniken, Posolstvo z vesmíru,
Opotrebovaná
rok vydania 1996

1

1 ku 1

0,20 €

Moc

nášho

Nesmrteľný
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110.

Hnuteľná vec

Kniha autor Ján Pauliny, Objavenie Arábie, rok
Opotrebovaná
vydania 1983

1

1 ku 1

0,20 €

111.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Viktor Krupa, Stroskotanci z lode Wager,
Opotrebovaná
rok vydania 1980

1

1 ku 1

0,20 €

112.

Kniha, autor Miloš V. Kratochvíl, Podivuhodné
Hnuteľná vec príhody a dobrodružstvá Jána Korneta, rok vydania Opotrebovaná
1982

1

1 ku 1

0,20 €

113.

Hnuteľná vec

Kniha, autor V.P. Borovička, Materínske znamienko,
Opotrebovaná
rok vydania 1988

1

1 ku 1

0,20 €

114.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Miloslav Stingl, Indiánsky oheň, rok
Opotrebovaná
vydania 1979

1

1 ku 1

0,20 €

115.

Hnuteľná vec

Kniha, auotr János Erdőgy, Výmena stráží na
Opotrebovaná
oceáne, rok vydania 1984

1

1 ku 1

0,20 €

116.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Heinz Glade – Karl Mentenffeld, Na
Opotrebovaná
začiatku bol Abakus, rok vydania 1981

1

1 ku 1

0,20 €

117.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Artur Herzog, Dieťa smrti, rok vydania
Opotrebovaná
1982

1

1 ku 1

0,20 €

118.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Antonina Kopťajevova, Túžba, rok
Opotrebovaná
vydania 1962

1

1 ku 1

0,20 €

119.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Bruno Frank, Cervantes, rok vydania
Opotrebovaná
1962

1

1 ku 1

0,20 €

120.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Humprey Carpenter, Prípad kapitána
Opotrebovaná
Hooka, rok vydania 1981

1

1 ku 1

0,20 €

121.

Hnuteľná vec

Kniha, auotr Alfred Assolant, Dobrodružstvá kapitána
Opotrebovaná
Korkorána, rok vydania 1983

1

1 ku 1

0,20 €

122.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Anatolij Rybakov, Výstrel, rok vydania
Opotrebovaná
1981

1

1 ku 1

0,20 €

123.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Anna Sedlmayerová, Tráva a vítr, rok
Opotrebovaná
vydania 1968

1

1 ku 1

0,20 €

124.

Hnuteľná vec

Kniha, autor Terézia Vansová, Kliadba, rok vydania
Opotrebovaná
1948

1

1 ku 1

0,20 €

Mgr. Ján Voloch, správca

K011959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tomaškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družicová 1, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1964
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/75/2013 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
6K/75/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísanie pohľadávky veriteľa doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
do zoznamu pohľadávok
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Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48,
811 08 Bratislava, správca úpadcu Jána Tomaškoviča, nar. 27.01.1964, bytom Družicová 1, 821 02 Bratislava,
týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zapísaná správcom do zoznamu pohľadávok
nasledujúca pohľadávka veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávky veriteľa Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 35 850 370, so sídlom: prešovská 48,
826 46 Bratislava, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok: pohľadávka por. č. 1 - v celkovej
prihlásenej sume 280,58 EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 18/1; pohľadávka por. č. 2 - v celkovej
prihlásenej sume 67,94 EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 18/2.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K011960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tomaškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družicová 1, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1964
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/75/2013 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
6K/75/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísanie pohľadávky veriteľa doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48,
811 08 Bratislava, správca úpadcu Jána Tomaškoviča, nar. 27.01.1964, bytom Družicová 1, 821 02 Bratislava,
týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zapísaná správcom do zoznamu pohľadávok
nasledujúca pohľadávka veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok: pohľadávka por. č. 1 - v celkovej
prihlásenej sume 934,90 EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 17/1; pohľadávka por. č. 2 - v celkovej
prihlásenej sume 788,00 EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 17/2.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K011961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 931
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2015 S1208
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
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Spisová značka súdneho spisu:

31 R 6/2014

Spisová značka správcovského spisu:

31 R 6/2014 S1208

Úpadca:

EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r.o.

Sídlo:

Farská 44, Nitra 949 01

IČO:

34 131 931
Dátum hlasovania:

Deň vydania: 28.05.2015

30.04.2015

Veriteľský výbor zvolený na schôdzi veriteľov dňa 30.04.2015

1. FR Slovenská Republika – Daňový úrad Nitra, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500
(v zastúpení SK, a. s.),
2. Sociálna poisťovňa, pob. Nitra, Slančíkovej 3, 949 01 Nitra
3. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, Bratislava 813 33, IČO: 47 251 336 (v zastúpení JUDr. Pavol Vaš, ALTER IURIS, s. r. o.,
Tolstého 9, 811 06 Bratislava)

SKP JUDR. Miroslav Belica zvolala dňa 30.04.2015 prvé zasadnutie veriteľského výboru s programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu VV
3. Záver

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“

Člen VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2):
Hlasovanie členov veriteľského výboru zo dňa 30.04.2015:
ZA: 3 hlasy
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FR Slovenská Republika – Daňový úrad Nitra,
Sociálna poisťovňa, pob. Nitra,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Veriteľský výbor svojim hlasovaním prijal uznesenie:

Veriteľský výbor zvolil za predsedu VV veriteľa FR Slovenská Republika – Daňový úrad Nitra, Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica (v zastúpení SK, a. s.)

K bodu 4) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí SKP JUDr. Miroslav Belica, značka správcu
S1208, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.

V Bratislave, dňa 18.05.2015

Zápisnicu vyhotovil:
-----------------------------------------Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
zastúpená Pavel Králik
predseda veriteľského výboru

K011962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WILIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefa Cígera Hronského 1636/20, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 937 424
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/71/2013 S1508
Spisová značka súdneho spisu:
3K/71/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Róbert Podhorský, so sídlom: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, správca úpadcu: WILIS, s.r.o., IČO: 35 937
424, so sídlom: Jozefa Cígera Hronského 1636/20, 831 02 Bratislava, oznamujem v súlade s § 28 ods. 3 ZKR,
že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote prihlasovania pohľadávok,
boli zapísané do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 83: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 1553,90,- EUR,
Pohľadávka č. 84: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 1975,80,- EUR,
Pohľadávka č. 85: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 2414,30,- EUR. EUR,
Pohľadávka č. 86: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 2926,30,- EUR. EUR,
Pohľadávka č. 87: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 3549,80,- EUR,
Pohľadávka č. 88: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 30190,- EUR,
Pohľadávka č. 89: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 47506,30,- EUR,
Pohľadávka č. 90: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 52692,70,- EUR,
Pohľadávka č. 91: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 58055,90,- EUR,
Pohľadávka č. 92: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 75921,50,- EUR,
Pohľadávka č. 93: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 30,- EUR,
Pohľadávka č. 94: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 30,- EUR,
Pohľadávka č. 95: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 24575,80,- EUR,
Pohľadávka č. 96: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 1770,10,- EUR,
Pohľadávka č. 97: Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásená suma: 60,- EUR.

V Bratislave dňa 25.5.2015, Mgr. Róbert Podhorský, správca
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K011963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOSS-SK spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 151 541
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2010 S98
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Sopko, so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca úpadcu: DOSS-SK spol. s r.o., Mierová 1, 920
01 Hlohovec, IČO: 34 151 541, z dôvodu odstránenia pochybností o pohľadávkach proti podstate, vyzýva všetkých
veriteľov pohľadávok proti podstate úpadcu, aby si svoje pohľadávky proti podstate uplatnili u správcu najneskôr do
17.6.2015 (bez ohľadu na to, či si ich uplatnili už skôr).

JUDr. Peter Sopko, správca

K011964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMAVIKU, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 7, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 145 761
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2003 S98
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2003
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Sopko, so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: AMAVIKU s.r.o.,
v konkurze, Kasárenská 7, 911 05 Trenčín, IČO: 34 145 761, z dôvodu odstránenia pochybností o pohľadávkach
proti podstate, vyzýva všetkých veriteľov pohľadávok proti podstate úpadcu, aby si svoje pohľadávky proti podstate
uplatnili u správcu najneskôr do 17.6.2015 (bez ohľadu na to, či si ich uplatnili už skôr).

JUDr. Peter Sopko, správca konkurznej podstaty

K011965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Csöz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 892, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K 6/2015 S 1223
Spisová značka súdneho spisu:
25K 6/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25K 6/2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 345/12, Dunajská Streda, správca úpadcu Gabriel
Csöz, narodený 12.03.1974, 925 42 Trstice 892, podnikajúci pod obchodným menom Gabriel Csöz, 925 42 Trstice
522, IČO 32 362 242, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu na deň 16.07.2015 (štvrtok) so začiatkom o
9.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu (Korzo Bélu Bartóka 345/12, Dunajská Streda, 2. poschodie). Program
schôdze: 1. otvorenie, 2. správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, správa o stave majetku
podliehajúceho konkurzu 3. voľba veriteľského výboru, 4.rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, 5. záver. Pri prezentácii veritelia - fyzické
osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie spolu s dokladom totožnosti.
V Dunajskej Strede dňa 25.05.2015
JUDr. Peter Kubik, správca

K011966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANPARK,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 587 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2014/S1450
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu SANPARK, s.r.o.

podľa ust. § 38 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v konkurze vyhlásenom na majetok spoločnosti:
SANPARK, s.r.o. so sídlom SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 31 587 704 (ďalej aj ako len „úpadca“)vedenom pred
Okresným súdom Bratislava pod spis. zn.: 3K/39/2014.

Miesto a čas zasadnutia: Andrusovova 9B, Bratislava, 25.05.2015 o 8.30 hod.
Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
1. Ing. Ivan Stoszek
2. SANUS Real, s.r.o.
3. Tatralandia, a.s.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru:
3/3.Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.) Otvorenie;
2.) Prerokovanie žiadosti správcu zo dňa 21.5.2015 a hlasovanie.
3.) Záväzný pokyn k predaju pohľadávok súpisové zložky majetku č. 4,5, 8, 10 a hlasovanie.
4.) Záver.

Ad 1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a ten v úvode informoval prítomných členoch
o bodoch programu zasadnutia veriteľského výboru.

Ad 2.) Prerokovanie žiadosti správcu zo dňa 21.5.2015 a hlasovanie.
Predseda veriteľského výboru predniesol prítomným žiadosť správcu zo dňa 21.5.2015, týkajúcu sa vyhodnotenia 3.
kola verejného ponukového konania. Následne jednotlivý členovia predniesli svoje otázky a pripomienky. Následne
v závere rozpravy predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby vyjadrili či hlasujú za alebo proti
návrhu uznesenia. Výsledkom hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijatie nasledovných uznesenia:
Uznesenie č. 1
„Veriteľský výbor ukladá správcovi, súbor pohľadávok predávaný v rámci 3. kola verejného ponukového konania,
ktorého oznam o vyhlásení bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 84/2015, predať víťazovi Ing. Petrovi
Gašparovi, bytom Haburska 15, 821 01 Bratislava, za cenu uvedenú v ponuke.“

Hlasovanie k uzneseniu č. 1:
Za návrh: 3 hlasy

Proti návrhu: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Ad 3.) Prerokovanie žiadosti správcu zo dňa 21.5.2015 a hlasovanie.
Po hlasovaní k 2. bodu programu predseda veriteľského výboru, požiadal členov aby vyjadrili svoje návrhy
k speňažovaniu pohľadávok č. 4, 5, 8, 10. Jednotlivý členovia predniesli svoje návrhy k speňažovaniu. V závere
rozpravy predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby vyjadrili či hlasujú za alebo proti návrhu
uznesenia. Výsledkom hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijatie nasledovných uznesenia:

Uznesenie č. 2
„Veriteľský výbor ukladá správcovi súpisové zložky majetku č. 4,5, 8, 10, predať ako súbor majetku alebo jednotlivo,
formou verejného ponukového konania, v 1. kole za 60 % súpisovej hodnoty, v 2. kole za najvyššiu ponúknutú
cenu. Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku, s označením
predmetu predaja, spôsobu získania podmienok ponukového konania (kedy, kde a za akú cenu si záujemca môže
tieto podmienky vyzdvihnúť alebo objednať), lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk.
Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk, podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca
v podmienkach predaja, ktoré budú záujemcovi k dispozícii u správcu. Záujemcovia si môžu v čase a na mieste
uvedenom v ozname vyzdvihnúť podmienky ponukového konania, ktorých prílohou bude zoznam majetku určeného
na predaj a to za úhradu účastníckeho poplatku vo výške 170,- Eur, ktorého zaplatenie je podmienkou účasti vo
verejnom ponukovom konaní a ktorý sa stane súčasťou všeobecnej podstaty. Ponuka záujemcu musí byť doručená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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verejnom ponukovom konaní a ktorý sa stane súčasťou všeobecnej podstaty. Ponuka záujemcu musí byť doručená
do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň a hodinu určenú v ozname o vyhlásení verejného
ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, v tej istej lehote je každý záujemca povinný zložiť zálohu na zaplatenie
kúpnej ceny vo výške 100% ponúknutej ceny na účet úpadcu, pričom rozhodujúci je čas, kedy budú peňažné
prostriedky pripísané na účet úpadcu, v opačnom prípade ponuky správca odmietne ako oneskorené. Ponuka musí
byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením "konkurz 3K/39/2014 –neotvárať- (označenie poradia kola).
kolo VPK". Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať a zobrať späť. Podmienky týkajúce sa obsahu ponuky, určí
správca. Otvorenie obálok a vyhodnotenie ponúk vykoná správca v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk doručí správca veriteľskému výbor do 5 dní od otvorenia
obálok. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V takom
prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Veriteľský výbor si vyhradzuje právo aj bez uvedenia dôvodu ponuku záujemcu odmietnuť, prípadne
ponukové konanie zrušiť. Neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné
prostriedky na kúpnu cenu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, v prípade zrušenia verejného
ponukového konania aj zaplatené účastnícke poplatky. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a
napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu - zmluvu o postúpení pohľadávok, správca má nárok na zmluvnú
pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty
úpadcu.“

Hlasovanie k uzneseniu č. 2:
Za návrh: 3 hlasy

Proti návrhu: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Ad 3.) Záver
Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38
ods. 6 ZKR príslušnému súdu a správcovi úpadcu.

V Bratislave, dňa 25.05.2015

predseda veriteľského výboru

K011967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Nágel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásna 1131/115, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1969
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2015 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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LexCreditor k.s., správca úpadcu: Zsolt Nágel, nar. 03.10.1969, bytom Krásna 1131/115, 924 01 Galanta, zvoláva v
zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
(ďalej len "ZKR") prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 03.07.2015 o 10:30 hod. (prezentácia od 10:00
hod. do 10:30 hod.) na adrese Laurinská 3/A 811 01 Bratislava v kancelárii správcu.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu /ustanovenie § 36 ZKR/
4. Voľba zástupcu veriteľov /ustanovenie § 107 odsek 2 ZKR/
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Bratislave, dňa 21.05.2015.
LexCreditor k.s. - správca úpadcu

K011968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Kákicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 30, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/40/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
23K/40/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 18.03.2015 č. k. 23K/40/2014-34, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 62/2015 zo dňa 31.03.2015 pod položkou K007104, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Alžbeta
Kákicsová, nar. 25.12.1954, bytom Partizánska 30, 932 01 Veľký Meder a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika
Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Správca v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje vyhotovený súpis majetku
všeobecnej podstaty úpadcu Alžbeta Kákicsová:
A. POZEMKY
Č.
Parc. č.
súp.zl.

Druh pozemku

1.

3226/1

Zastavané
nádvoria

plochy

a

2.

3226/2

Zastavané
nádvoria

plochy

a

3.

3226/3

Zastavané
nádvoria

plochy

a

4.

3226/4

Zastavané
nádvoria

plochy

a

Výmera v m2

LV
č.

158

Katastrálne
územie

Obec

Spoluvl.
podiel

Súpisová
hodnota

995 Veľký Meder

Veľký
Meder

1/2

1 659,00 €

184

995 Veľký Meder

Veľký
Meder

1/2

1 932,00 €

26

995 Veľký Meder

Veľký
Meder

1/2

273,00 €

14

995 Veľký Meder

Veľký
Meder

1/2

147,00 €
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Záhrady
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Deň vydania: 28.05.2015

995 Veľký Meder

Veľký
Meder

1/2

4 798,50 €

LV
č.

Obec

Spoluvl.
podiel

Súpisová
hodnota

B. STAVBY
Č.
Súpis.
súp.zl. stavby

č.

Popis

stavby Na
parc. č.

Katastrálne
územie

6.

1187

Rodinný dom

3226/1

995 Veľký Meder

Veľký
Meder

1/2

55 000,00 €

7.

1187

Hospodárska
budova-prístavba

3226/3

995 Veľký Meder

Veľký
Meder

1/2

12 000,00 €

8.

3723

Sklad

3226/4

995 Veľký Meder

Veľký
Meder

1/2

5 000,00 €

Súpisová
hodnota

Sporný
zápis

C. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č.
Banka
súp.zl.

Číslo účtu

Popis platby

9.

4200067478/3100

OS TT
preddavok

Sberbank Slovensko, a.s.

vrátený

663,88 €

V Trnave dňa 25.05.2015
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K011969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWEET HOME s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 65, 43 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 769 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31R/1/2015 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
31R/1/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
SWEET HOME s.r.o. so sídlom Nánanská 65, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 769 746
spisová značka: 31R/1/2015
miesto konania: MEDIAHAUS, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
dátum konania: 25.05.2015
začiatok: 10:50 hod.
Prítomní:
1. za dlžníka: Zsolt Dajcs, konateľ dlžníka
2. reštrukturalizačný správca: Mgr. Ladislav Barát
3. veritelia:
Kriška Marek, Tobrucká 5, Bratislava, v zast. Mgr. Ing. Jana Andelová, veriteľ č. 10
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika v zast. Mgr. Lucia
Palková, veriteľ č. 17
WOODCOTE Slovakia, s.r.o., IČO: 31 404 367, Stará Vajnorská 37, Bratislava, Slovenská republika v zast. Mgr.
Petra Repková, veriteľ č. 27

Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru,
2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu,
3. Záver.
Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie prvého zasadnutia
veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne
po skončení schôdze veriteľov.
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.
A/ Predsedajúci správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa s najvyšším počtom hlasov:
Kriška Marek
Zástupca veriteľa súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru.
Pristúpilo sa k hlasovaniu:
Za návrh hlasovali všetci traja členovia výboru. Návrh bol schválený.
Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 1:
Veriteľský výbor zvolil veriteľa Kriška Marek za svojho predsedu.

2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu
Správca z poverenia konateľa dlžníka požiadal členov veriteľského výboru v súlade s § 143 zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR), o predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu o 60 dní. Žiadosť bola zdôvodnená tým, že k času uplynutia zákonnej lehoty na
predloženie plánu (90 dní od povolenia reštrukturalizácie) nebude možné posúdiť ekonomickú a finančnú situáciu
dlžníka vzhľadom na budúce obdobia, čo je dôležité pre stanovenie objemu finančných prostriedkov, s ktorými by sa
malo následne kalkulovať pri vypracovávaní reštrukturalizačného plánu.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za:

2 hlasy (Kriška Marek, WOODCOTE Slovakia, s.r.o.)

Proti:

1 hlas (Prima banka Slovensko, a.s.)

Zdržal sa:

0 hlasov

Správca skonštatoval, že návrh bol schválený.
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Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 2:
Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60
dní.
3. Záver.
V závere správca poďakoval za účasť.
Zápisnica skončená o 10:57 hod.
V Nitre dňa: 25.05.2015

Mgr. Ladislav Barát, správca

K011970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bľanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 24, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/59/2014S1701
Spisová značka súdneho spisu:
26K/59/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážky zo mzdy za mesiac marec 2015 v sume 333,00 EUR a za mesiac
apríl 2015 v sume 296,34 EUR.

___________________________
Mgr. Matúš Čepček
Správca úpadcu
zn. správcu: S 1701

K011971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ramšáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1967
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31K/21/2015 S1761
31K/21/2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Ramšáková, nar. 04.10.1967, bytom Trebišov,
Komenského 2206/37, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok, v čase 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0915
864484, e-mailom: bs@bsspravcovska.sk.

V Trebišove dňa 25.05.2015
BS Správcovská k.s., správca

K011972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bľanda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 24, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/59/2014S1701
Spisová značka súdneho spisu:
26K/59/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zostatok zo zrušeného účtu úpadcu v sume 38,13 EUR.

___________________________
Mgr. Matúš Čepček
Správca úpadcu
zn. správcu: S 1701

K011973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELITECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 553 701
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
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Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
1R/6/2015 S1590
1R/6/2015
Iné zverejnenie

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako reštrukturalizačný správca dlžníka
ELITECH, s.r.o., so sídlom M. M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika IČO: 36 553 701 (ďalej len
„dlžník“), oznamujem nasledovné:
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as a restructuring
trustee of the debtor ELITECH, s.r.o., registered office M. M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
republic, identification number: 36 553 701 (hereinafter only “the debtor“), notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol Okresný súd
Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 1R/6/2015, uznesením zo dňa 24.04.2015, o začatí
reštrukturalizačného konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 82/2015
dňa 30.04.2015, pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 01.05.2015.
In the case of the petitioner – debtor on the proposal for permit of restructuring of the debtor, the District
Court Banská Bystrica in the proceedings held under file no. 1R/6/2015, by the resolution of 24th April 2015,
decided on the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial
Bulletin of the Slovak Republic no. 82/2015 on 30th April 2015, while the restructuring proceedings is
deemed to be commenced on 01st May 2015.
Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 06.05.2015 povolil reštrukturalizáciu dlžníka. Uznesenie o
povolení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2015 dňa 13.05.2015, pričom
reštrukturalizácia dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 14.05.2015. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia
dlžníka
The District Court Banská Bystrica by the resolution of 06th May 2015 permitted the restructuring of the
debtor. The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin no. 89/2015
on 13th May 2015, while the restructuring of the debtor is deemed to be permitted from the date of 14th May
2015. The restructuring of the debtor commences as of this date
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
Advisors k.s.
Komenského 18B
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 30 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Advisors k.s.
Komenského 18B
974 01 Banská Bystrica
Slovak republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 15.05.2015.
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The date 15 May 2015 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k
dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application shall always state the name, surname and address or name and registered office of the
creditor and the debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the
amount of the claim divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause
of the creation; the application must be dated and signed by the creditor. Also the creditors of the claims
the creation of which depend on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while
there shall be stated the condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims
secured with the real right who shall state in the separate application form the type, order and legal cause
of the creation of real right along with stating the property by which itcis securted and the amount up to
which it vis secured. The claim is applied in the Euro currency. Documents proving the data referred to in
the application shall be enclosed to the application. A creditor who is an accounting entity, shall state in the
application whether the claim is recorded in its accounts.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the
Slovak Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered
office in the territory of the Slovak Republic for service of documents.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
Any applications which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not
received within the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by
elapsing the deadline for loding the claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect
application. Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced
by a new application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených zásad,
považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t. j. do dátumu
30.04.2015 (vrátane).
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Under the Act on Bankruptcy and Restructuring all monetary claims against the debtor that arose by the
date of initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 30 April 2015 (inclusive) are considered to be
the claims that are registered in the restructuring by lodging an application under the above principles.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides
otherwise, only the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right
to exercise their rights during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely
applied by lodging the application, the right to enforce these claims against the debtor in case of
confirmation of the restructuring plan by the court, expires.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí
riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj
riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on
confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely
registered their claims under this Act, to enforce these claims against the debtor expires, as well as the
security rights relating to the property of the debtor that have not been properly and timely registered; the
same is applied also to the contingent claims which should have been applied by lodging an application.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

V Banskej Bystrici dňa 22.05.2015
In Banská Bystrica, on 22nd May 2015

Advisors k.s. - Mgr. Pavel Škoda, reštrukturalizačný správca
Advisors k.s. - Mgr. Pavel Škoda, restructuring trustee of debtor

K011974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Lichner TRANZIT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holeška 1870/30, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 225 354
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2013 S1636
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Súpisová
zložka
majetku č.

Popis – iná majetková hodnota

75.

v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom 451,05
rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 04/2015 (platiteľ mzdy: Poľnohospodárske družstvo „TURIEC“ so sídlom v EUR
Dubovom)

Súpisová
hodnota

LexCreditor k.s.

K011975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Čabala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Jablonka 9, 067 34 Nižná Jablonka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2015 S1733
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu Ondrej Čabala, nar. 5.6.1973, bytom 067 34
Nižná Jablonka 9, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len “ZKR”) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 10.07.2015, so začiatkom o 10:30 hod. (prezencia od
10:15) v kancelárii správcu na Tatranskom námestí 3, 058 01 Poprad, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Veritelia - fyzické osoby - pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby – predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti
príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K011976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Bolešov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bolešov -, 018 53 Bolešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 200 018
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 40R/4/2015 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
40R/4/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, reštrukturalizačný správca dlžníka: Poľnohospodárske družstvo Bolešov so sídlom 018 53
Bolešov, IČO 00 200 018 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
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Bolešov, IČO 00 200 018 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
Školskej 3, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. Termín je potrebné si
vopred dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K011977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PB Power Trade, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za plavárňou 3937/1, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 063 555
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2014 S1680
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PB Power Trade, a.s., so sídlom Za plavárňou 3937/1, 010 08
Žilina, IČO : 44 063 555, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu
pohľadávok nasledovne označené pohľadávky :
Položka zoznamu pohľadávok : 84., veriteľ : VENDING Invest, s.r.o., so sídlom Medený Hámor 2299/7, 974 01
Banská Bystrica, IČO : 43 826 407, prihláška pohľadávky zo dňa 12.12.2014, celková prihlásená suma 341,16
eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 85.1, veriteľ : DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova č. 25,
851 01 Bratislava, IČO : 35 942 436, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 16.12.2014, celková
prihlásená suma 949,80 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 85.2, veriteľ : DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova č. 25,
851 01 Bratislava, IČO : 35 942 436, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 16.12.2014, celková
prihlásená suma 605,01 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 86., veriteľ : LUXAN INVESTMENT LIMITED, so sídlom SAVVIDES CENTER, 1st
floor Flat/Office číslo 102, 2021 Akropoelos, Cyprus, Registračné číslo : 212 583, prihláška pohľadávky zo dňa
22.12.2014, celková prihlásená suma 624.000 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 87.1, veriteľ : SWAN, a.s., so sídlom Borská č. 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35
680 202, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 12.12.2014, celková prihlásená suma 475,52
eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 87.2, veriteľ : SWAN, a.s., so sídlom Borská č. 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35
680 202, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 12.12.2014, celková prihlásená suma 475,52
eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 88., veriteľ : Ing. Juraj Mišún, PhD., bytom Silvánová č. 5337/23, 902 01 Pezinok,
prihláška pohľadávky zo dňa 02.01.2015, celková prihlásená suma 62,44 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 89., veriteľ : HONT HOLZ TECH s.r.o., so sídlom Preseľany nad Ipľom č. 168, 936
01 Šahy, IČO : 36 772 445, prihláška pohľadávky zo dňa 22.12.2014, celková prihlásená suma 4.290,16 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.6, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 212,61 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.7, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
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Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 893,25 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.8, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 987,56 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.9, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 666,41 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.10, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 633,89 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.11, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 621,16 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.12, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 604,24 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.13, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 618,09 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.14, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 573 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.15, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 33,30 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.16, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 522,40 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.17, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
16.01.2015, celková prihlásená suma 745,73 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.18, veriteľ : Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri
Rajčianke č. 2927/8, 010 01 Žilina, IČO: 36 442 151, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
10.04.2015, celková prihlásená suma 2.323,60 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 90.1, veriteľ : Dipl. Ing. Radoslav Kmec, bytom Na Strelnici č. 808/17, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 11.02.2015, celková prihlásená
suma 219,98 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 90.2, veriteľ : Dipl. Ing. Radoslav Kmec, bytom Na Strelnici č. 808/17, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 11.02.2015, celková prihlásená
suma 89,98 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 90.3, veriteľ : Dipl. Ing. Radoslav Kmec, bytom Na Strelnici č. 808/17, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 11.02.2015, celková prihlásená
suma 89,98 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 90.4, veriteľ : Dipl. Ing. Radoslav Kmec, bytom Na Strelnici č. 808/17, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 11.02.2015, celková prihlásená
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Nitrianske Hrnčiarovce, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 11.02.2015, celková prihlásená
suma 219,98 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 90.5, veriteľ : Dipl. Ing. Radoslav Kmec, bytom Na Strelnici č. 808/17, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 11.02.2015, celková prihlásená
suma 99,13 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 90.6, veriteľ : Dipl. Ing. Radoslav Kmec, bytom Na Strelnici č. 808/17, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 11.02.2015, celková prihlásená
suma 739,91 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 90.7, veriteľ : Dipl. Ing. Radoslav Kmec, bytom Na Strelnici č. 808/17, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 11.02.2015, celková prihlásená
suma 134,07 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 91.1, veriteľ : Ing. Ivan Salíni, bytom 038 02 Dražkovce č. 153, prihláška
pohľadávky zo dňa 11.03.2015, celková prihlásená suma 29,91 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 91.2, veriteľ : Ing. Ivan Salíni, bytom 038 02 Dražkovce č. 153, prihláška
pohľadávky zo dňa 11.03.2015, celková prihlásená suma 11,15 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 91.3, veriteľ : Ing. Ivan Salíni, bytom 038 02 Dražkovce č. 153, prihláška
pohľadávky zo dňa 11.03.2015, celková prihlásená suma 363,50 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.1, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 27.02.2015,
celková prihlásená suma 316,50 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.2, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 27.02.2015,
celková prihlásená suma 81,60 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.3, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 27.02.2015,
celková prihlásená suma 169,60 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.4, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 27.02.2015,
celková prihlásená suma 180,60 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.5, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 27.02.2015,
celková prihlásená suma 266,90 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.6, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 27.02.2015,
celková prihlásená suma 364,30 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.7, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 27.02.2015,
celková prihlásená suma 713,20 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.8, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 27.02.2015,
celková prihlásená suma 1.346,10 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.9, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty,
so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 27.02.2015,
celková prihlásená suma 56,30 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.10, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Položka zoznamu pohľadávok : 92.10, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové
subjekty, so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
27.02.2015, celková prihlásená suma 38,10 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.11, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové
subjekty, so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
27.02.2015, celková prihlásená suma 54,30 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 92.12, veriteľ : Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové
subjekty, so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa
27.02.2015, celková prihlásená suma 377,60 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 93., veriteľ : Ing. Ján Závodný, PhD., s miestom podnikania Hollého 674/12, 010
01 Žilina, IČO : 10 979 409, prihláška pohľadávky zo dňa 04.05.2015, celková prihlásená suma 1.418,05 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 70.11, veriteľ : OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO:
45 687 862, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 12.03.2015, celková prihlásená suma 90,05
eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 70.12, veriteľ : OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO:
45 687 862, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 12.03.2015, celková prihlásená suma 345,59
eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 70.13, veriteľ : OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO:
45 687 862, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 12.03.2015, celková prihlásená suma 849,77
eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 70.14, veriteľ : OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO:
45 687 862, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 12.03.2015, celková prihlásená suma 338
eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 70.15, veriteľ : OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO:
45 687 862, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 24.03.2015, celková prihlásená suma 872,28
eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 70.16, veriteľ : OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, IČO:
45 687 862, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok zo dňa 24.03.2015, celková prihlásená suma
13.703,78 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 25.05.2015
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K011978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K & TEN Company s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 647 535
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2014 S 1486
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2K/29/2014
Iné zverejnenie

Zápisnica z 2. schôdze veriteľov

Miesto:

Jilemnického 30, 036 01 Martin

Dátum a čas:

25.5.2015 o 10:00 hod.

Predsedajúci:

JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa Úpadcu K & TEN Company, s.r.o.

Dňa 4.5.2015 bol v Obchodnom vestníku OV č. 83/2015, pod značkou K009756 zverejnený oznam, že druhá
schôdza veriteľov Úpadcu: K & TEN Company, s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 24, 010 01 Žilina, IČO: 00 647
535 (ďalej len „Úpadca“) sa uskutoční dňa 25.5.2015 o 10:00 hod. v sídle správcu na Jilemnického 30, 036 01
Martin.

V tomto ozname bol zverejnený aj program schôdze:

1. Úvod
2. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § -u 107 ods. 2 ZKR
3. Záver

V súlade so zverejneným programom bola vedená 2. schôdza veriteľov Úpadcu.

Ad 1)
Veriteľ, ktorý sa zúčastnil schôdze veriteľov sa zapísal do prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Zástupca veriteľa predložil dohodu o plnomocenstve na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V súlade s § 35 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii predsedala schôdzi konkurzná správkyňa
Úpadcu JUDr. Marína Gallová (ďalej len „správkyňa“).

Správkyňa konštatovala, že 2. schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko bol prítomný jeden veriteľ
oprávnený na schôdzi hlasovať a ktorého pohľadávka bola zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.

Prítomný veriteľ:
SR – zastúpená: Správa finančnej kontroly s počtom hlasov 1 280 116

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice

Správkyňa oboznámila prítomného veriteľa s Uznesením OS Žilina sp. zn. 2K/29/2014-115 zo dňa 21.4.2015,
ktorým súd uznal konkurz za malý. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV 79/2015 dňa 27.4.2015.

Správkyňa pristúpila k bodu 2) programu voľba zástupcu veriteľov v zmysle ust. §-u 107 ods. 2 ZKR.

Ad 2)
Správkyňa oboznámila prítomného veriteľa so spôsobom hlasovania, počtom hlasov a väčšinou, ktorá je potrebná
na prijatie uznesenia schôdze veriteľov o voľbe zástupcu veriteľov nasledovne:

1. SR-zastúpená: Správa finančnej kontroly:
(pre účely hlasovania podľa ust. §-u 37 ods. 1 ZKR v spojení
s ust. §-u 107 ods. 2 ZKR bolo veriteľovi pridelených 1 280 116 hlasov)

Spolu 1 280 116 hlasov
Väčšina potrebná na prijatie uznesenia je 640 059 hlasov

V súlade s ust. § - u 37 a § - u 107 ods. 2 ZKR správkyňa predložila návrh na zástupcu veriteľov spomedzi
prítomných veriteľov od veriteľa s najvyšším počtom hlasov nasledovne:

1. SR-zastúpená: Správa finančnej kontroly

Výsledky hlasovania o veriteľovi SR-zastúpená: Správa finančnej kontroly:

Za: 100 % prítomných veriteľov (SR-zastúpená: Správa finančnej kontroly v počte 1 280 116 hlasov)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

U z n e s e n i e č. 1
Za zástupcu veriteľov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Úpadcu: K & TEN Company,
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Za zástupcu veriteľov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Úpadcu: K & TEN Company,
s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 24, 010 01 Žilina, IČO: 00 647 535, uznaného za malý, bola zvolená
SR-zastúpená: Správou finančnej kontroly so sídlom T. G. Masaryka 10, 960 21 Zvolen, IČO: 00 894 494.

Správkyňa ďalej pristúpila k bodu 3. Záver.

Ad 3)
V závere správkyňa poďakovala za účasť na schôdzi veriteľov prítomnému veriteľovi a zvolala veriteľský výbor
(zástupcu veriteľov) na prvé zasadnutia.

Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov správkyňa schôdzu ukončila o 10,45 hod.

Bez námietok.

Príloha zápisnice: Prezenčná listina veriteľov

V Martine, dňa 25.5.2015

JUDr. Marína Gallová
konkurzný správca Úpadcu
K & TEN Company, s.r.o.

K011979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Bíly
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 2857/109, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2015 S1672
Spisová značka súdneho spisu:
6K/4/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku úpadcu v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov:
Všeobecná podstata:
1.
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Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 235,63
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 235,63 EURO
Právny dôvod vzniku: Oznámenie - Sociálna posťovňa, pobočka Trnava, 20271-172/2015-TT zo dňa 29.04.2015
Dlžník: Sociálna posťovňa, pobočka Trnava, Ul.V.Clementisa 24/A, 917 22 Trnava
Popis: Preplatok na sociálnom poistení
Deň zapísania do súpisu: 12.05.2015
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
2.
Typ súpisovej položky majetku: Iná majetková hodnota
Celková suma: 1,Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 1,- EURO
Popis: Obchodný podiel v spoločnosti: TWINS GROUP INVEST, s.r.o., Mierova 1, 921 01 Piešťany, IČO:36 241
946. Výška vkladu: Vklad: 3 320 EUR Splatené: 3 320 EUR
Deň zapísania do súpisu: 19.05.2015
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR

JUDr. Ivana Sláviková, správca

K011980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEDRON, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzalkova 3, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 407 358
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2015 S467
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Tomáš Kozovský, správca úpadcu: CEDRON, spol. s r.o., IČO: 31 407 358, Buzalkova 3, 831 07 Bratislava,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 10005/B v súlade s ust. § 34 ZKR
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.07.2015 o 13,00 hod. v sídle správcu na adrese
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava s nasledovným programom: 1. Prezentácia a otvorenie; 2. Správa o činnosti
správcu a o stave konkurzného konania; 3. Voľba členov veriteľského výboru/voľba zástupcu veriteľov; 4.
Hlasovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR; 5. Zaujatie stanovísk vo veci ďalšieho postupu; 6. Záver.
Prezentácia veriteľov začne o 12,40 hod.. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti; právnické osoby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia veriteľov začne o 12,40 hod.. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti; právnické osoby
aj aktuálnym výpisom z obchodného registra a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K011981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 267 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
Kapitulská 14, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2014 - S 1572
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Peter Veselovský, správca S 1572, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, 917 01 Trnava, Slovenská
republika, správca úpadcu AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom
Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), oznamuje v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení /ďalej len
ZKR/, že po základnej prihlasovacej lehote boli dňa 11.05.2015 a dňa 14.05.2015 doručené do kancelárie
správcu prihlášky pohľadávok od veriteľov:
ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6 , 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, v celkovej výške 10.549,03
€. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR pod č. 13/Z (169-171).
VYFAKO, spol. s.r.o. so sídlom Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina, IČO: 36 555 355, v celkovej výške
292,48 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR pod č. 14/V
(172).
Ing. Peter Veselovský, správca S1572

K011982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Roman Bujalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/31/2014 S1316
Spisová značka súdneho spisu:
31K/31/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nasledujúci
majetok podliehajúci konkurzu.
Por. Typ
súpisovej
Ďeň zapísania Dôvod
zapísania Súpisová
popis položky
číslo zložky majetku
majetku
majetku
hodnota v €
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
Uznesenie
Okresného
nespotrebovaná časť
8.
a výdavkov správcu vo výške 428,08 €, vedeného pod 12.02.2015
súdu Nitra zo dňa 428,08
preddavku
položkou denníka D 19 - 53/14
26.01.2015

V Nitre, dňa 25.05.2015
JUDr. Fadi Fardous, správca úpadcu
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K011983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Finesta Group SK, a . s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 328 605
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2014S130
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle § 81 ods. 1 v spojení s § 82 ods. 2 písm. a/ a § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, ako správca úpadcu Finesta Group SK, a. s. v likvidácii, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO:
44 328 605, Slovenská republika, vylučujem zo súpis všeobecnej podstaty, so súhlasom príslušného orgánu
(zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a. s.) zo dňa 19.05.2015, doručeného dňa 25.05.2015:

Súpisová položka č. 24:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi SCHOLL & Kovo-Halla, s. r. o.
so sídlom 900 62 Kostolište 162, IČO: 35 815 744,
Právny dôvod: Faktúra č. 1100203 na sumu 4.598,40 €,
Dátum vystavenia: 08.12.2011, Dátum splatnosti: 22.12.2011
Vylúčená súpisová hodnota a mena:

3.000,00 EUR

Zostatok zapísanej súpisovej hodnoty a meny: 1.598,40 EUR

Súpisová položka č. 26:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi SCHOLL & Kovo-Halla, s. r. o.
so sídlom 900 62 Kostolište 162, IČO: 35 815 744,
Právny dôvod: Faktúra č. 1201008 na sumu 9.895,50 €,
Dátum vystavenia: 12.01.2012, Dátum splatnosti: 20.01.2012
Vylúčená súpisová hodnota a mena:

1.500,00 EUR

Zostatok zapísanej súpisovej hodnoty a meny: 8.395,50 EUR

Súpisová položka č. 4:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Stahlhandel Ing. Roman Gottschlich
so sídlom Industriestrasse 14, 2460 Bruck an der Leitha, Rakúsko,
právny dôvod: Faktúra č. 1100010 na sumu 571,21 €,
Dátum vystavenia: 31.03.2011, Dátum splatnosti: 31.03.2011
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota a mena: 571,21 EUR

Súpisová položka č. 5:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Stahlhandel Ing. Roman Gottschlich
so sídlom Industriestrasse 14, 2460 Bruck an der Leitha, Rakúsko,
právny dôvod: Faktúra č. 1100011 na sumu 229,80 €,
Dátum vystavenia: 31.03.2011, Dátum splatnosti: 14.04.2011
Súpisová hodnota a mena: 229,80 EUR

Súpisová položka č. 6:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Stahlhandel Ing. Roman Gottschlich
so sídlom Industriestrasse 14, 2460 Bruck an der Leitha, Rakúsko,
právny dôvod: Faktúra č. 1100012 na sumu 234,45 €,
Dátum vystavenia: 31.03.2011, Dátum splatnosti: 14.04.2011
Súpisová hodnota a mena: 234,45 EUR

K011984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amera Slovakia Kremnica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 640 069
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2014 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dňa 25.05.2015 bola do kancelárie správcu úpadcu Amera Slovakia Kremnica, s.r.o., so sídlom Špitálska 10, 811
08 Bratislava, IČO: 36 640 069, doručená Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu konaného dňa
20.05.2015 o 13.00 hod.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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K011985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Pavlišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 287/26, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2015 S815
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marta Maruniaková, správca úpadcu Štefan Pavlišin, nar. 08. 01. 1986, bydlisko Janka Kráľa 287/26, 064 01
Stará Ľubovňa v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
35 807 598 v celkovej výške 6 219,42 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K011986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brazdovič spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 9, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 681 747
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
Sídlo správcu:
Révová 7, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2013 - S 1605
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súhlasu veriteľského výboru zo dňa 30.04.2015, v Obchodnom vestníku zverejneným dňa 19.05.2015,
sa v súlade s § 81 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov vylučuje
majetok zo súpisu tvoriaceho všeobecnú podstatu majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
191/2013 zo dňa 03.10.2013:
Časť B: Zásoby

Sup.
zl.

Opis súpisovej zložky Množstvo Hodnota
Stav súpisovej zložky Vlastnícky
Deň zápisu
majetku
v kg
v EUR
majetku
podiel

Poznámka

3.

Železný šrot

majetok bol vylúčený zo súpisu
podľa § 81 ZKR

Spolu

cca 400 kg 300,-

30.09.2013 Použiteľné

1/1

300,-

K011987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAUBR-SPORT SK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 150, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 309 672
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2015 S1372
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu: LAUBR-SPORT SK s.r.o. v konkurze, so
sídlom 958 03 Pažiť 150, IČO: 36 309 672, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 10. júla 2015 o 10,00 hod.
(prezentácia od 09,30 hod) v kancelárií správcu, Komenského 673/49, 020 01 Púchov. Program schôdze: 1.
Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru, 4.
Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZoKR, 5. Záver. Pri prezentácií veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácií plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Púchove 25. 05. 2015
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K011988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stavebniny JOVAK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 561 989
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2015 S1514
Spisová značka súdneho spisu:
3K/2/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca úpadcu Stavebniny JOVAK s.r.o., so sídlom
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín od 10,00 do 16,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0905 831 660 alebo elektronicky na e-mail:
blspravca@gmail.com
V Bratislave 25.5.2015

K011989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stavebniny JOVAK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 561 989
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2015 S1514
Spisová značka súdneho spisu:
3K/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Stavebniny JOVAK s.r.o., so
sídlom Galvaniho 8, 821 04 Bratislava (ďalej len „Úpadca"), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, č. k. 3K/2/2015 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
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trustee of the debtor, we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
3K/2/2015 bankruptcy procedure was declared on the Debtor Stavebniny JOVAK s.r.o., Galvaniho 8, 821 04
Bratislava.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 3K/2/2015 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu: Bankruptcy Liquidation k.s., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, Slovenská republika. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí
v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí
aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak
Republic, to the No. 3K/2/2015 and in one original to the bankruptcy trustee to the address : Bankruptcy Liquidation
k.s., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, Slovak Republic. The lodgement of claim has to provide information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has
to be form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged
in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be
enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch Office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a
non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken Into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj
to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of tenure or reserve the possessive
law, and on what property is his guarantee refer.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

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

95

Obchodný vestník 100/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.05.2015

The trustee of the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the incorrect of the
incomplete lodgment of claim.
V Bratislave 25.5.2015

K011990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdravotná doprava Košice, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 57, 040 15 Košice - mestská časť Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 588 431
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Letná 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/44/2013 S1361
Spisová značka súdneho spisu:
26K/44/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie ponukového konania - predaj hnuteľného majetku
JUDr. Ivan Roháč, správca konkurznej podstaty úpadcu Zdravotná doprava Košice, s.r.o.., so sídlom Lúčna 57,
Košice - mestská časť Šaca 040 15, IČO: 36 588 431, sp. zn.: 26K/44/2013, oznamuje zahájenie ponukového
konania - predaj hnuteľného majetku spadajúceho do konkurznej podstaty, a to:
1. Renault Kangoo – nákladné vozidlo, EČV: KE984EK, VIN: VF1KCEDEF35214634, rok výroby: 2006, farba –
čerešňová červená metalíza, opotrebované, súpisová hodnota majetku 10.000,- Eur
2. Citroën Jumper, - EČV: KE920EZ - nákladné vozidlo, VIN: VF7YAAMFA11046419, rok výroby: 2006, farba biela, opotrebované, súpisová hodnota majetku 15.000,- Eur
3. Citroën Jumper, - EČV: KE915EZ- nákladné vozidlo, VIN: VF7YAAMFA11046350, rok výroby: 2006, farba –
biela, opotrebované, súpisová hodnota majetku 15.000,- Eur
4. Citroën Jumper, - EČV: KE916EZ - nákladné vozidlo, VIN: VF7YAAMFA11046340, rok výroby: 2006, farba –
biela, opotrebované, súpisová hodnota majetku 15.000,- Eur
Obhliadka uvedených vecí je možná po dohode so správcom konkurznej podstaty.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením
"Konkurz 26K/44/2013 PONUKA - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: Letná 27, 040 01 Košice,
najneskôr do 20.06.2015 do 15.00 hod. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý
záujemca môže predložiť iba jednu ponuku, pričom ponuková cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota tej
ktorej hnuteľnej veci. Ponuka môže byť predložená na všetky súpisové zložky majetku uvedené vyššie pod bodmi 1,
2, 3 a 4, alebo len niektorú z nich.
2. Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola
sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. subjekt, v ktorom má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb
úpadcu majetkovú účasť.
3. Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
4. Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky s uvedením súpisovej zložky, o ktorej kúpu prejavili
záujem, pričom ponuková cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota majetku tej ktorej hnuteľnej veci,
prípadne nižšia ako súčet súpisových hodnôt tých ktorých hnuteľných vecí, o ktoré záujemca prejavil záujem.
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5. Obhliadku ponúkaného motorového vozidla je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom
konkurznej podstaty na telefónnom čísle 0915 859 986. Špecifikáciu ponúkaného motorového vozidla ako aj Pokyn
na zabezpečenie ponukového konania je možné obdržať priamo v kancelárii správcu konkurznej podstaty.
6. Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty do desiatich dní po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. O výsledku otvorenia ponúk bude oboznámený zástupca veriteľov. Úspešným účastníkom
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia
ako je súpisová hodnota toho ktorého motorového vozidla, pričom v prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní
záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné doplnenie ponuky. Po udelení
predchádzajúceho písomného súhlasu veriteľským výborom bude oboznámený úspešný účastník ponukového
konania pre jednotlivé súpisové zložky. Víťaz ponukového kola ohľadne danej súpisovej zložky majetku uzavrie so
správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 15 dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s tým, že kúpnu
cenu je povinný uhradiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy. Správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu
kupujúcim, ak je zrejme nízka, v zmysle odporúčania zástupcu veriteľov.
7. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk. O
výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam.
JUDr. Ivan Roháč, správca

K011991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FamilyPharm s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Divadelná 4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 489 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K 13/2014/S1326
Spisová značka súdneho spisu:
3K 13/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 3K 13/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
72/2015 dňa 16.04.2015, som bol ustanovený za správcu úpadcu FamilyPharm s.r.o., IČO: 45 489 386, sídlo:
Divadelná 4, Zvolen 960 01 V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamujem, že číslo bankového účtu na
ktorý je možno zložiť kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je: 2293984064/1111 (UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.). Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Ing. Jaroslav Ďaďo – správca

K011992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIOHOLD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 58, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 614 181
Obchodné meno správcu:
AB restructuring k.s.
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/56/2014 S 1611
Spisová značka súdneho spisu:
3K/56/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská komanditná spoločnosť AB restructuring k.s., správca dlžníka BIOHOLD, s.r.o. so sídlom
Obchodná ul. č. 58, 811 06 Bratislava, IČO: 36 614 181 podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva
prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 7.7.2015 o 14,00 hod. v sídle správcu na adrese
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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prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 7.7.2015 o 14,00 hod. v sídle správcu na adrese
Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava.
Prezentácia veriteľov od 13,30hod.
Správca fakultatívne žiada prihlásených veriteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na schôdzi veriteľov, aby
svoju
účasť
vopred
oznámili
na
mailovú adresu
office@s-lawyers.com z kapacitných dôvodov. Za porozumenie ďakujeme.

Program schôdze veriteľov
1.

Otvorenie schôdze veriteľov

2.

Správa o stave konkurzného konania

3.

Voľba veriteľského výboru

4.

Rozhodovanie o výmene správcu

5.

Záver

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

K011993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOST SK, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 318 442
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40R/3/2015 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
40R/3/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci reštrukturalizácie dlžníka BOST SK, a.s., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 36 318 442,
v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
reštrukturalizačný správca obchodná spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. zvoláva schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 06.07.2015 (t.j. pondelok) o 10:30 hod. Miesto konania: EXPO CENTER a.s. –
areál výstaviska, Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín v pavilóne P3, 1. poschodie.
Registrácia veriteľov bude prebiehať v čase od 08:30 hod - 10:00 hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie;
Správa dlžníka o jeho obchodnej situácii a podnikateľskej činnosti;
Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
Voľba veriteľského výboru;
Záver.

Pri registrácii sa veritelia fyzické osoby preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z obchodného
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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Pri registrácii sa veritelia fyzické osoby preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z obchodného
registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa aj plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
reštrukturalizačný správca

K011994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Ondreička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závadská 871/18, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1987
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
17. Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2014 S1169
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
Vyhlasovateľ BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Miloš Ondreička, nar.: 20.07.1987,
bytom Závadská 871/18, 914 41 Nemšová týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu ponúka v I.
kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu – hnuteľnú vec (súpisová zložka č. 1) - osobné motorové
vozidlo značky Škoda Octavia, výrobné číslo: TMBCE61ZX98013190, rok výroby: 2009, súpisová hodnota:
6.000,- EUR (ďalej len „predmet ponuky“), a to za najvyššiu ponuku (ponúknutú kúpnu cenu) po predchádzajúcom
súhlase zástupcu veriteľov. Lehota na predkladanie ponúk je do 16:00 hod. 17. júna 2015. Písomnú ponuku
vyhotovenú v slovenskom jazyku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“KONKURZ sp. zn. 40K/28/2014 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ.“ Podrobné podmienky ponukového konania
obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok
možno aj emailom na: j.paskova@bankruptcy.sk, resp. telefonicky: Mgr. Jana Pašková, tel. č.: 02/5020 2911.
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 26.05.2015
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., 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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K011995
Spisová značka: 2K/40/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TrailerExpress s.r.o., so sídlom
Dolná 2066, 900 01 Modra, IČO: 46 351 736, správcom ktorého je Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1257, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup
do konkurzného konania
rozhodol

Súd povoľuje vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 1.425,36 eura.
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 21.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011996
Spisová značka: 2K/40/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TrailerExpress s.r.o., so sídlom
Dolná 2066, 900 01 Modra, IČO: 46 351 736, správcom ktorého je Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1257, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 150,92 €.
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 21.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011997
Spisová značka: 2K/7/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
TAR BOOKS s.r.o., so sídlom Popradská 69, 821 06 Bratislava, IČO 45 605 122, správcom ktorého Mgr. Monika
Martonová, so sídlom kancelárie: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1325, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, o návrhu na
potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa,
so sídlom Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 242,48 €.
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 21.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K011998
Spisová značka: 4K/25/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: OKinvest s.r.o., so sídlom Mlynarovičova 7, 851 03
Bratislava, IČO: 43 882 145, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OKinvest s.r.o., so sídlom
Mlynarovičova 7, 851 03 Bratislava, IČO: 43 882 145
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: OKinvest s.r.o., so sídlom Mlynarovičova 7, 851 03 Bratislava, IČO: 43 882 145,
predbežného správcu: Mgr. Zuzana Gregáňová, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka
správcu S1739.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.5.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K011999
Spisová značka: 2K/64/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MaxxSpeed Logistic k.s., so
sídlom Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava, IČO: 44 498 080, o návrhu správcu JUDr. Márie Veterníkovej, so sídlom
kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1192, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného 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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kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1192, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania
rozhodol

Súd povoľuje vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813
63 Bratislava,
so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 48.836 eura.
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 21.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012000
Spisová značka: 4K/24/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DC car, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Svetlá 1, 811 01
Bratislava, IČO: 36 411 566, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Marek Letkovský, so sídlom kancelárie
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DC car, s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Svetlá 1, 811 01 Bratislava, IČO: 36 411 566
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: DC car, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Svetlá 1, 811 01 Bratislava, IČO: 36 411 566,
predbežného správcu: Mgr. Peter Starinský, so sídlom kancelárie Panenská 13, 811 03 Bratislava, značka správcu
S1506.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 21.5.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K012001
Spisová značka: 2K/64/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MaxxSpeed Logistic k.s., so
sídlom Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava, IČO: 44 498 080, ktorého správcom je JUDr. Mária Veterníková, so
sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1192, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do
konkurzného konania
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 1.863,31 eura.
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 21.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012002
Spisová značka: 2K/24/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok
dlžníka: Ľuboš Forner, nar. 19.04.1989, Andrusovova 1047/7, Bratislava, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v
Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľuboš Forner, nar. 19.04.1989, Andrusovova 1047/7,
Bratislava, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S1555.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
začalo alebo Vydáva
prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 21.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012003
Spisová značka: 2K/23/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Martin Vanek, nar.
17.10.1982, Mánesovo námestie 1231/3, Bratislava, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu
odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Vanek, nar. 17.10.1982, Mánesovo námestie 1231/3, Bratislava, t.
č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07
Bratislava, zn. správcu: S1211.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok,
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pohľadávky.
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Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
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12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 21.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012004
Spisová značka: 2K/18/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MOZA spol. s r.o., so sídlom Ružová 24, 900 31
Stupava, IČO: 35 728 027, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MOZA spol. s r.o., so sídlom
Ružová 24, 900 31 Stupava, IČO: 35 728 027
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: MOZA spol. s r.o., so sídlom Ružová 24, 900 31 Stupava, IČO: 35 728 027, predbežného
správcu: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, značka spr. S 1503
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd ustanovuje dlžníkovi: MOZA spol. s r.o., so sídlom Ružová 24, 900 31 Stupava, IČO: 35 728 027, predbežného
správcu: Mgr. Dušan Marko, so sídlom kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, značka spr. S 1503
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 21.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012005
Spisová značka: 2K/19/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Kurta, nar. 06.01.1975, bytom Beňadická
30306/2, 851 06 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ľubomír Kurta, nar.
06.01.1975, bytom Beňadická 30306/2, 851 06 Bratislava, občan SR,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Kurta, nar. 06.01.1975, bytom Beňadická 30306/2, 851 06
Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu AB restructuring k.s., sídlo kancelária Dostojevského rad 199, 811 09 Bratislava,
zn. správcu S 1611
Súd vyzýva 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.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. 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).
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konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 21.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková,
K012006
Spisová značka: 4K/29/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JUDr. Imrich
Angyal, nar. 27.06.1948, bytom Bartókova 4, 811 02 Bratislava, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: JUDr. Imrich Angyal, nar. 27.06.1948, bytom Bartókova 4, 811 02
Bratislava: JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom kancelárie Pluhová 78, 831 03 Bratislava, značka správcu S1319.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 22.5.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K012007
Spisová značka: 3K/21/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Peter Zoričák, nar.
18.10.1966 v Levoči, Krmeš č. 241, okres Liptovský Mikuláš, t. č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica.
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
100/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
DeňPeter
vydania:
28.05.2015
Okresný
súd Bratislava I v právnej
veci vyhlásenia
konkurzu na majetok dlžníka:
Zoričák,
nar.
18.10.1966 v Levoči, Krmeš č. 241, okres Liptovský Mikuláš, t. č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica.
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Zoričák, nar. 18.10.1966 v Levoči, Krmeš č. 241, okres Liptovský
Mikuláš, t. č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Martina Dragašič, Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, zn.
správcu: S1273.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
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9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie
na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
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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22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak
bol konkurz
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(§28.05.2015
166 ods.
Obchodný
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100/2015
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Deňpodstate
vydania:
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 22.5.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012008
Spisová značka: 3K/22/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- AX ENERGY spol. s r.o., v likvidácii, so sídlom Jégeho 2, 821
08 Bratislava, IČO: 35 840 242, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Tomáš Antonič, Záhradnícka 51, 821 08
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: spoločnosti AX ENERGY spol. s r.o., v likvidácii, so
sídlom Jégeho 2, 821 08 Bratislava, IČO: 35 840 242
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: AX ENERGY spol. s r.o., v likvidácii, so sídlom Jégeho 2, 821 08 Bratislava, IČO: 35 840
242 predbežného správcu: JUDr. Imrich Tardík, Astronomická 11, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S62.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.5.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012009
Spisová značka: 2K/25/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GAMASTAV SK s.r.o., so sídlom
Dobšinského 4, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 36 659 525, správcom ktorého je JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom
kancelárie Májkova 3, P. O. BOX 76, 820 05 Bratislava, značka správcu: S 1136, 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 veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa : Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
6.719,58 €.
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 nesprávnyVydáva
a čohoMinisterstvo
sa odvolateľ
domáha.
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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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 22.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012010
Spisová značka: 2K/32/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bánovský, nar. 18.04.1981,
bytom Lenardova 1144/18, 851 01 Bratislava, o ustanovení do funkcie správcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Jozef Bánovský, nar. 18.04.1981, bytom Lenardova 1144/18, 851 01
Bratislava, JUDr. Viera Kubicová , so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava značka správcu S 272
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 22.5.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K012011
Spisová značka: 1K/53/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AVROPA spol. s r.o., so
sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 31 609 678, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom
kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Slavomíra Jančiara, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Veroniku Škodovú, so sídlom kancelárie Komenského18B,
974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1293.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.05.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K012012
Spisová značka: 2K/83/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ALLEGRIA.SK, s.r.o., so
sídlom 977 01 Brezno, Sekurisova 584, IČO: 36 276 928, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 20724/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 13, uznesením č. k. 2K 83/2013 - 198 zo dňa 24. 04. 2015 zrušil konkurz pre
nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 05. 2015
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.05.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K012013
Spisová značka: 2K/35/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Štefan Kováč, nar. 18. 10. 1960, bytom Školská
1230/11, 982 01 Tornaľa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Štefan Kováč, nar. 18. 10. 1960, bytom Školská 1230/11, 982 01
Tornaľa.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Naďu Lempochnerovú, so sídlom
kancelárie 985 11 Halič, Partizánska 15.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva
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siMinisterstvo
zástupcu na
doručovanie
s bydliskom
sídlomč.na
územíZ.Slovenskej
republiky
a ustanovenie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
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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
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 22.05.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012014
Spisová značka: 2K/36/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mária Kováčová, nar. 20. 05. 1963, bytom
Školská 1230/11, 982 01 Tornaľa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Mária Kováčová, nar. 20. 05. 1963, bytom Školská 1230/11, 982 01
Tornaľa.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ivana Koltebu,
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 18.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá

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
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(§ 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
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 22.05.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K012015
Spisová značka: 2K/32/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Silver-X, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom 986 01
Fiľakovo, Odborárska 10, IČO: 36 021 997, zast. likvidátorom René Gladišom, bytom 900 90 Dubová, Novosadská 5,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 4609/S o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Silver-X, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom 986 01 Fiľakovo, Odborárska
10, IČO: 36 021 997
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.05.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012016
Spisová značka: 30K/19/2013
30 K/19/2013-336
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ST trade a.s., Rozvojová 2, 040 01 Košice,
IČO: 36 187 844 o návrhu správcu podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika Hronca
3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku uznesením zo dňa 21.4.2015
zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: ST trade a.s., Rozvojová 2, 040 01 Košice, IČO: 36 187 844 pre
nedostatok majetku.
Nepriznal správcovi podstaty JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie Akademika Hronca 3, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S804 náhradu výdavkov správcu podstaty.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.5.2015
JUDr. Juraj Komár
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 22.5.2015
JUDr. Juraj Komár,
K012017
Spisová značka: 30K/49/2014
Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: VAMAX - X, s.r.o., so
sídlom: 13, 055 62 Prakovce, IČO: 36 601 764 o učenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom
správcom, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku
takto
rozhodol
Určuje, že na podanie zo dňa 28.04.2015, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Mesto Gelnica, Banícke
námestie 4, Gelnica, IČO: 00 329 061, vo výške 340,78 € sa neprihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie zo dňa 11.05.2015, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: eumetra Metallhandel GmbH,
3580 Gr. Burgstall, Gr. Burgstall 68, Austria, Firmenbuch: 282169 f, vo výške 195.878,75 € sa neprihliada ako na
prihlášku.
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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Určuje, že na podanie zo dňa 28.04.2015, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Mesto Gelnica, Banícke
námestie 4, Gelnica, IČO: 00 329 061, vo výške 340,78 € sa neprihliada ako na prihlášku.
Určuje, že na podanie zo dňa 11.05.2015, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: eumetra Metallhandel GmbH,
Obchodný
vestníkGr.
100/2015
Konkurzy a282169
reštrukturalizácie
Deň
vydania: ako
28.05.2015
3580 Gr. Burgstall,
Burgstall 68, Austria, Firmenbuch:
f, vo výške 195.878,75 € sa
neprihliada
na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 21.5.2015
JUDr. Pavel Varga, sudca
K012018
Spisová značka: 30K/37/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa -dlžníka: Ing. Anton Majkut, nar. 29.12.1977, trvale bytom
MČ-Dargovských hrdinov, 040 22 Košice o návrhu na uloženie záväzného pokynu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu:
S833 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu veriteľov
za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 21.5.2015
JUDr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K012019
Spisová značka: 26K/27/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Monika Pačindová, nar. 09.05.1973, bytom
Pri železničnej stanici 1, 040 17 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1763.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
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Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 21.5.2015
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012020
Spisová značka: 26K/28/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Haraszti, nar. 05.03.1969, bytom 044
73 Rešica 137 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1689.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

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

Okresný súd Košice I dňa 21.5.2015
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012021
Spisová značka: 31K/35/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Radoslav Jenčuš, nar. 26.11.1971, trvale
bytom Pod Horou č. 4, 04016 Košice - Myslava, pr. zást. Advokátska kancelária Illeš, Šimčák, Bröstl, s.r.o., so sídlom
Štúrova 27, Košice 040 01 na uloženie záväzného pokynu takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie: Mlynská 28, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1687 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu veriteľov
za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.5.2015
JUDr. Július Tóth,
K012022
Spisová značka: 31K/26/2015
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Béres, narodený: 28.03.1971, bytom: Okružná
99/48, 044 11 Ždaňa, 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: Miroslav Béres, narodený: 28.03.1971,
bytom: Okružná 99/48, 044 11 Ždaňa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 21.5.2015
JUDr. Július Tóth,
K012023
Spisová značka: 31K/29/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, so sídlom:
Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 31 724 582, zastúpený: Advokát Pirč, s.r.o., so sídlom: kpt. Nálepku 17, 040
01 Košice, IČO: 36 855 910, proti dlžníkovi: ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom: Námestie osloboditeľov 70, 071 01
Michalovce, IČO: 31 730 191 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: ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom:
Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191.
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.
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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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 21.5.2015
JUDr. Július Tóth,
K012024
Spisová značka: 31K/7/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Milan Kačmarik, narodený: 14.05.1982, bytom:
Ruskov 341, 044 19 Ruskov, 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: Milan Kačmarik, narodený: 14.05.1982, bytom: Ruskov 341, 044 19
Ruskov.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn.
správcu: S833 za s p r á v c u
p o d s t a t y.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§ 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
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 21.5.2015
JUDr. Július Tóth,
K012025
Spisová značka: 31K/31/2015
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. arch. Viktor Kostelný, narodený: 29.02.1948, trvale
bytom: Stálicová 1481/18, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 07.05.2015:
-

Zoznam majetku nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Zoznam záväzkov nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložil Zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v platnom znení
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/31/2015 vo vyššie stanovej

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 21.5.2015
JUDr. Július Tóth,
K012026
Spisová značka: 31K/38/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Pšenák, narodený 16.06.1965, bytom
Komárňanská 49, 949 01 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ladislav Pšenák, narodený
16.06.1965, bytom Komárňanská 49, 949 01 Nové Zámky, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Ladislav Pšenák, narodený 16.06.1965, bytom Komárňanská 49, 949 01
Nové Zámky.
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 22.5.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K012027
Spisová značka: 31K/7/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VL-MONTEX, s.r.o., so sídlom 946 18
Trávnik 403, IČO: 36 566 535, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01
Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu VL-MONTEX, s.r.o., so sídlom 946 18 Trávnik 403, IČO: 36 566 535, zrušuje po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.5.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K012028
Spisová značka: 1K/31/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Janči, s.r.o., so
sídlom Dončova 1451/21, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 862 304, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so
sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti LAZURNAYA LTD, so sídlom 44/A
Brookfield Gardens R/O, West Kirby, CH48 4EL Wirral, Veľká Británia, IČO: 07 509 978, zastúpená advokátom Mgr.
Ivanom Mazancom, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, zo dňa 16.09.2014 na vstup do
konkurzného konania, uznesením 1K/31/2012-1798 zo dňa 22.09.2014 pripustil vstup spoločnosti LAZURNAYA LTD,
so sídlom 44/A Brookfield Gardens R/O, West Kirby, CH48 4EL Wirral, Veľká Británia, IČO: 07 509 978 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO:
31 712 673, na miesto pôvodného veriteľa CI - servis a.s., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice, IČO: 36 180 459, v
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sídlom Dončova 1451/21, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 862 304, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so
sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti LAZURNAYA LTD, so sídlom 44/A
Brookfield Gardens R/O, West Kirby, CH48 4EL Wirral, Veľká Británia, IČO: 07 509 978, zastúpená advokátom Mgr.
Ivanom Mazancom,
so sídlom kancelárie Metodova
3331/12,
080 01 Prešov, zo dňa 16.09.2014
na vstup do
Obchodný
vestník 100/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
28.05.2015
konkurzného konania, uznesením 1K/31/2012-1798 zo dňa 22.09.2014 pripustil vstup spoločnosti LAZURNAYA LTD,
so sídlom 44/A Brookfield Gardens R/O, West Kirby, CH48 4EL Wirral, Veľká Británia, IČO: 07 509 978 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO:
31 712 673, na miesto pôvodného veriteľa CI - servis a.s., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice, IČO: 36 180 459, v
celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 5 564,16 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom
Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Janči, s.r.o., so
sídlom Dončova 1451/21, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 862 304, správcom ktorého je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom
kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu Mgr. Daniela Sajtáka, nar. 09.06.1973, bytom Bratislavská 50, 040
11 Košice, na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/31/2012-2715 zo dňa 02.04.2015 potvrdil
prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa JUDr. Ladislav BARNA - advokát, so sídlom Kancelárie
Čajakova 5, 040 01 Košice, IČO: 42 104 009 voči úpadcovi: SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085
01 Bardejov, IČO: 31 712 673, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 16 a 17, spolu vo
výške 1.440,- eur na navrhovateľa Mgr. Daniel Sajták, nar. 09.06.1973, bytom Bratislavská 50, 040 11 Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SH TRADE, s.r.o.,
Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr.
Ladislav Janči, s.r.o., so sídlom Dončova 1451/21, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 862 304, správcom ktorého je JUDr.
Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu Mgr. Daniela Sajtáka, nar. 09.06.1973, bytom
Bratislavská 50, 040 11 Košice, na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, uznesením 1K/31/2012-2713 zo
dňa 02.04.2015 potvrdil prevod prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa OWN Servis, s.r.o., so sídlom Furčianska
38, 040 14 Košice, IČO: 36 584 533 voči úpadcovi: SH TRADE, s.r.o., Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01
Bardejov, IČO: 31 712 673, prihlásenej na Okresnom súde Prešov prihláškou pod por. č. 18 vo výške 1.039,68 eura
na navrhovateľa Mgr. Daniel Sajták, nar. 09.06.1973, bytom Bratislavská 50, 040 11
Košice.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2015
Okresný súd Prešov dňa 22.5.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K012029
Spisová značka: 36K/1/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Arpád Kún, nar. 13.07.1954, s miestom podnikania
Mlynársky rad 192, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 32 323 051, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu
Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-2246, predbežným správcom ktorého je JUDr. Michal Straka, so
sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, o odmene predbežného správcu,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Michalovi Strakovi, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa,
odmenu vo výške 199,16 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 30,15 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 229,31 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 315, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.5.2015
Mgr. Matúš Škarbala, vyšší súdny úradník
K012030
Spisová značka: 23K/32/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MIPO, s.r.o. v likvidácii, M. Bela
2/4661, 921 01 Piešťany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 273/T,
správcom majetku ktorého je Ing. Peter Veselovský , so sídlom kancelárie Kapitulská 14, Trnava, o odmene správcu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi Ing. Petrovi Veselovskému, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, Trnava,
paušálnu odmenu vo výške 2323,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2015
JUDr. Jana Tóthová, sudca
K012031
Spisová značka: 25K/24/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FARMAKUM a.s., J Hollého
645, 908 41 Šaštín - Stráže, IČO: 45 281 823, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa,
vložka č.10528 /T, správcom, ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie: Veterná 43, 931 01 Šamorín
o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 1, IČO: 35 776 005, o
potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávok zo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17,
Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,
vo výške 1556,36 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a
to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

zverejnením

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované.
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a
prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník
dostal jeden rovnopis
ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie
na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.5.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012032
Spisová značka: 25K/39/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Oberbank Leasing s.r.o., Prievozská 4, 821 09
Bratislava, IČO: 35 955 015, zastúpený Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JA&MA logistic, spol. s r.o., Priemyselná 278, 905 01 Senica, IČO: 44 823
380, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23989/T, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: JA&MA logistic, spol. s r.o., Priemyselná 278, 905 01
Senica, IČO: 44 823 380, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

zverejnením

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

akom
považuje za nesprávny a

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.5.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012033
Spisová značka: 25K/15/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Peter Sopko, LL.M. so sídlom
kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, správca úpadcu: ELSO spol. s r.o., Kúpeľná ul. 1/2014, 931 01 Šamorín,
IČO: 31 337 511, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A-P Stav, s. r. o., Bratislavská 1741, IČO: 36
239 801, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.12331/T,
takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: A-P Stav, s. r. o., Bratislavská 1741, IČO: 36 239
801 , 931 01 Šamorín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2015
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012034
Spisová značka: 23K/7/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO 36432105,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dagmar Kordošová, nar.
31.1.1965, 925 06 Čierna Voda , takto
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

128

Okresný
súdvestník
Trnava100/2015
v právnej veci navrhovateľa
- veriteľa:
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.,
IČO
36432105,
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
28.05.2015
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dagmar Kordošová, nar.
31.1.1965, 925 06 Čierna Voda , takto
rozhodol
Súd v r a c i a navrhovateľovi BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., IČO 36432105, Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je povinná po právoplatnosti tohto uznesenia vrátiť navrhovateľovi zložený preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur zložený pod položkou reg. D19 14/2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2015
JUDr. Jana Tóthová, sudca
K012035
Spisová značka: 23K/18/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FIRST Electronics, s.r.o., IČO
44618239, 919 32 Opoj 249, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska
24, Trnava, uznesením č.k. 23K/18/2013-565 zo dňa 20.4.2015, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., IČO 35937874, Mamateyova 17, Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 1972,69 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.5.2015.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2015
JUDr. Jana Tóthová, sudca
K012036
Spisová značka: 23K/18/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
FIRST Electronics s.r.o.,
IČO 44618239, 919 32 Opoj 249, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 25132/T,
správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Sopko LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, Trnava, o návrhu správcu
na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e správcovi JUDr. Petrovi Sopkovi LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, Trnava, súhlas na
vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty zapísaného v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 60/2014 dňa 27.3.2014 ako súbor hnuteľného majetku - peňažné pohľadávky zapísané pod súpisovými
zložkami č. 1 - 126 v celkovej súpisovej hodnote 34.133,61 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2015
JUDr. Jana Tóthová, sudca
K012037
Spisová značka: 1K/8/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Červeník, nar. 06.12.1971,
bytom Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 8/2014-325 zo dňa 21.4.2015 povolil Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do konkurzného konania
namiesto veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v časti
pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod číslom 15/V-1 a 15/V-2 vo výške 4.270,29 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2015.
V Žiline, dňa 22.05.2015
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Okresný súd Žilina dňa 22.5.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K012038
Spisová značka: 1K/8/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Červeník, nar. 06.12.1971,
bytom Zákysučie 1596, 023 02 Krásno nad Kysucou, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 8/2014-326 zo dňa 21.4.2015 povolil Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do konkurzného konania
namiesto veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa
2, Žilina, IČO: 42 499 500, v časti pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok pod číslom 9/S-1 vo výške 622,36
eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2015.
V Žiline, dňa 22.05.2015

Okresný súd Žilina dňa 22.5.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K012039
Spisová značka: 1K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karin Gogoláková VPIK CHINCHILLA servis, Medvedzie 166/49, 027 44 Tvrdošín, IČO: 35 015 039, správcom ktorého je: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so
sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K 29/2013-235 zo dňa 22.4.2015 potvrdil
prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 3.795,45 €, zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 29-44, na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.05.2015.
V Žiline, dňa 22.05.2015

Okresný súd Žilina dňa 22.5.2015
Mgr. Antónia Ďuranová, vyšší súdny úradník
K012040
Spisová značka: 2K/30/2014
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníčky: Alena Vavreková, nar.
30.05.1956, bytom 023 31 Rudina 347, ktorej správcom je: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie Pavla
Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 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.
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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 22.5.2015
JUDr. Jozef Šulek, vyšší súdny úradník
K012041
Spisová značka: 28K/17/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRENDTEX, s. r. o. v konkurze so
sídlom Opatovská 12, 911 01 Trenčín, IČO 34 102 604, zast. Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o.
so sídlom Námestie sv. Anny 20, Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Darina Válková so sídlom kancelárie
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S167, o žiadosti správcu o súhlas s uzatvorením zmieru, takto
rozhodol
Súd ako príslušný orgán s ú h l a s í s uzavretím súdneho zmieru v konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín
pod sp. zn. 36Cb/170/2013 v zmysle predloženého návrhu dohody zo dňa 19.05.2015 konkurznou správkyňou JUDr.
Darinou Válkovou, so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka S167.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.5.2015
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
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