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Deň vydania: 27.07.2015

K016582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Padarasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2015 S907
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle §32 ods. 7 ZKR oznamujem, že kauciu 350,- EUR na popretie pohľadávky môžu veritelia zložiť na č.ú.
1480743018 / 1111 v UniCredit Bank 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 veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet
bola pripísaná s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K016583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Padarasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K 12/2015 S907
Spisová značka súdneho spisu:
2K 12/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Tarabčák, správca úpadcu Ivana Padarasová, nar. 13.12.1969, bytom Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01
Poprad, zvoláva v zmysle § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na adrese :
Hlavná 13, Prešov, dňa 7.9.2015 o 9.00 hod., s týmto programom : 1. prezentácia, 2. otvorenie, 3. informácia
správcu o priebehu konkurzu a zisťovaní majetku, 4. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR, 5. voľba
zástupcu veriteľov, 6. rôzne, záver.
Pri prezentácii predložia veritelia alebo zástupcovia veriteľov oprávnenie konať v mene veriteľov plnomocenstvo
alebo poverenie na zastupovanie, doklad totožnosti a výpis z obchodného registra veriteľa.

K016584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROJAS, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 80, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 034 185
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2010 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2010
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
AGROJAS, s.r.o. v konkurze, so sídlom Laborecká 80, 066 01 Humenné, IČO: 36 034 185, že z dôvodu zmeny
sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského
súdu Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do
12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom 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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spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na adrese:
office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016585
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 S 971
Spisová značka súdneho spisu:
30 K /21/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh
podania:
Doplnenie
súpisu
všeobecnej
podstaty
o
novú
súpisovú
zložku
majetku
Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 8: peňažná pohľadávka vo
výške 393.452,07 EUR voči spoločnosti Sporthouse, s.r.o., Palisády č. 33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 426 245, na
základe rozsudku Okresného súdu Košice I č. k. 26 Cbi/22/2014-29 zo dňa 28.04.2015 (právoplatný od 10.07.2015)
v konaní o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu. Deň zápisu 21.07.2015.
Košice, 22.07.2015
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K016586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Harbutová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/27/2012 S167
Spisová značka súdneho spisu:
29K/27/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

názov

obdobie:

súpisová hodnota v €:

príjem úpadcu

5/2015

147,63 €

príjem úpadcu

6/2015

92,82 €

V Trenčíne, 22.7.2015
JUDr. Darina Válková, 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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K016587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIPEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 631 274
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2014 S 1179
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Gábor Száraz, Kancelária správcu so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, správca konkurznej podstaty úpadcu VIPEX s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavné námestie 34/192, 060 01
Kežmarok, IČO: 31 631 274, v súlade s udeleným záväzným pokynom od predsedu veriteľského výboru zo dňa
02.06.2015, týmto vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na odpredaj súboru peňažných pohľadávok úpadcu
zapísaných pod súpisovými zložkami majetku č. 137 – č. 155 v súpisovej hodnote 1.127.459,17 Eur. Špecifikácia
predmetného súboru peňažných pohľadávok úpadcu bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. OV 133/2014 dňa
14.07.2014 pod podaním „K013405“.
Záujemca o kúpu predmetného súboru pohľadávok úpadcu zapísaných pod súpisovými zložkami majetku č.
137 – č. 155 v súpisovej hodnote 1.127.459,17 Eur musí ponúknuť najvyššiu kúpnu cenu za predmetný súbor
pohľadávok úpadcu.
Podmienky predaja:
Záujemca je povinný k ponuke pripojiť fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského
oprávnenia a fyzická osoba je povinná predložiť fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca je povinný zložiť na účet vyhlasovateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu vedený v OTP
Banka Slovensko, a .s., č. účtu 15624756/5200, variabilný symbol: 12520143 minimálne 50 % navrhovanej kúpnej
ceny a táto musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 12.08.2015 do 16.00 hod.
Záujemcovia svoje ponuky zašlú alebo doručia osobne na adresu – JUDr. Gábor Száraz, správca,
Kancelária správcu so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa a obálku viditeľne označia takto: „KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ, sp. zn.: 1K/25/2014- súbor peňažných pohľadávok – súpisová zložka majetku č. 137 – č. 155“.
Ponukové konanie sa začína dňom zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí dňa
12.08.2015 o 16.00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote 10 dní od
skončenia ponukového konania v kancelárii správcu, pričom správca vyhodnotenie ponukového konania predloží
veriteľskému výboru na schválenie.
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom predaj súboru peňažných pohľadávok
úpadcu bude možný len so súhlasom veriteľského výboru. Správca konkurznej podstaty úpadcu a veriteľský výbor
majú právo odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, a to bez uvedenia dôvodu.
Vyhlasovateľ – správca konkurznej podstaty oboznamuje záujemcov, že prevádzaný súbor peňažných
pohľadávok, ktorý je predmetom tohto ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží.
Ďalšie podmienky:
Záujemcovia o kúpu súboru peňažných pohľadávok úpadcu sa môžu informovať ohľadom týchto
pohľadávok na tel. č. 052/4322 774, resp. mailom na adrese ak.szaraz@gmail.com.
Správca bude písomne informovať všetkých účastníkov ponukového konania o výsledku ponukového
konania do 10 dní odo dňa otvárania obálok.

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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K016588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kaminská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Ľutinkou 274/2, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2015 S1093
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.06.2015, sp.zn. 2K/45/2015-73, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 113/2015 zo dňa 16.06.2015 pod značkou K013557, som bol ustanovený za správcu úpadcu Mária
Kaminská, nar. 22.10.1958, bytom Za Ľutinkou 274/2, 082 56 Pečovská Nová Ves.
V zmysle ustanovení §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- EUR (s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
3678179001/5600, IBAN: SK58 5600 0000 0036 7817 9001 (Prima banka Slovensko 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.
V Bardejove 21.07.2015
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K016589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Lekér v
likvidácii, v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronovce 0, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 639 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2011 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
32K31/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Slovenská konsolidačná, a.s. , Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

Doporučene

Váž. pani
JUDr. Tatiana Timoranská
správca úpadcu PPD Lekér – v likv.
Podzámska 32
940 01 Nové Zámky
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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Naše číslo

Vybavuje /

38665/OSP I/2015

Ing. Šírová

Deň vydania: 27.07.2015

Bratislava
23.4.2015

02/57 289 429

Vec
č.k. 32K/31/2011
Udelenie záväzného pokynu

V konkurznom konaní úpadcu Poľnohospodárske podielnické družstvo Lekér – v likvidácii, so sídlom 935 61
Hronovce, IČO: 17 639 921 ,ktoré je vedené Okresným súdom Nitra pod č.k. : 32K/31/2011, Slovenská
konsolidačná, a.s. dňa 13.4.2015 obdržala Vašu žiadosť zo dňa 9.4.2015 o udelenie záväzného pokynu na
speňažovanie majetku konkurznej podstaty menovaného úpadcu.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vám oznamujeme, že Slovenská konsolidačná , a.s. ako zástupca veriteľov
v konkurznom konaní úpadcu Poľnohospodárske podielnické dužstvo Lekér – v likvidácii, so sídlom Hronovce,
udeľuje záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu , a to
nehnuteľnosti v kat. úz. Čajakovo, zapísané v katastri nehnuteľností Odboru katastrálneho úradu
v Leviciach na LV č. 663 ako parcely reg. „C“ KN, zapísané ako „Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č.
97/2013 Z.z.“:

parc. č. 1398/8, Záhrady, 1326 m²
parc. č. 1410/1, Trvalé trávnaté porasty, 14539 m²
parc. č. 1410/3, Ostatné plochy, 3936 m²
parc. č. 1410/4, Lesné pozemky, 56509 m²
parc. č. 1410/5, Zastavané plochy a nádvoria, 909 m²
parc. č. 1410/6, Trvalé trávnaté porasty, 7356 m²
parc. č. 1410/7, Lesné pozemky, 5366 m²
parc. č. 1410/8, Trvalé trávnaté porasty, 371 m²
parc. č. 1410/9, Trvalé trávnaté porasty, 2945 m²
parc. č. 1410/10, Zastavané plochy a nádvoria, 267 m²
parc. č. 1440/3, Lesné pozemky, 30920 m²
parc. č. 1440/4, Ostatné plochy, 1302 m²
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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parc. č. 1440/5, Lesné pozemky, 29003 m²
parc. č. 1440/8, Lesné pozemky, 3726 m²
parc. č. 1440/9, Lesné pozemky, 6841 m²
parc. č. 1629/2, Orná pôda, 3147 m²
parc. č. 1629/3, Orná pôda, 16455 m²
parc. č. 1814/2, Vodné plochy, 3963 m²
parc. č. 1814/3, Vodné plochy, 4225 m²

na meno úpadcu v podiele 9579/47520, čomu zodpovedná celková výmera 3.8925 ha pôdy

nasledovne :

Strana
2

·
·
·
·

SKP opätovne ponúkne nehnuteľnosti na predaj v rámci predkupného práva spoluvlastníkom za kúpnu
cenu 9.000,-€/41,39 % znaleckej ceny /
pokiaľ by spoluvlastník na ponuku nereagoval, SKP bude speňažovať nehnuteľnosti vyhlásením 4. kola
dražby , pričom cena najnižšieho podania sa bude rovnať 25 % znaleckej ceny s možnosťou zníženia
najnižšieho podania na20 % znaleckej ceny
postup pri organizovaní dražby v zmysle návrhu správcu uvedeného v žiadosti správcu zo dňa 18.11.2003
o uloženie pokynu podľa ust. § 84 ZKR
v prípade neúspešnosti predaja správca požiada zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu na ďalší
postup

S pozdravom

pečiatka: Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podpis

_______________________________

_____________________________________

Ing. Michal Pôbiš, MBA

JUDr. Martin Lipovský

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

Slovenská konsolidačná, a.s.

Slovenská konsolidačná, a.s.

Na vedomie
Okresný súd Nitra

K016590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Táková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31. 12. 1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LLM
Sídlo správcu:
SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2015 S1615
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie
Oznam podľa ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
JUDr. Alexander Kasatkin LLM, správca konkurznej podstaty úpadcu - Nadežda Táková, nar. 31. 12. 1963, bytom
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec týmto oznamuje podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v
platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
Stavebné bytové družstvo Lučenec, so sídlom Št. Mojzesa 47, Lučenec, IČO: 00171816
sume pohľadávky vo výške 1.460,85 €.

- v celkovej prihlásenej

JUDr. Alexander Kasatkin, LLM

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

K016591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donau Property Management, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 966 459
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 3K 37/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
3K 37/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
Donau Property Management, a.s. v konkurze, so sídlom Duklianska 14, 085 01 Bardejov, IČO: 35 966 459,
že z dôvodu zmeny sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu
v obvode Krajského súdu Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných
hodinách od 07:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60,
emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kaminská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Ľutinkou 274/2, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2015 S1093
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci úpadcu Mária Kaminská, nar. 22.10.1958, Za Ľutinkou 274/2, 082 56 Pečovská Nová Ves týmto
zvolávam 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.09.2015 o 10.00 hod v kancelárii správcu na
Radničnom námestí č. 33 v Bardejove. Prezentácia veriteľov sa začne o 9.30 hod.

Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rozhodnutie o výmene správcu
4. Záver

Správca žiada veriteľov aby predbežne oznámili svoju účasť na schôdzi na tel. čísle 054/474 6272
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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alebo e-mailom: judr.jaroscak@gmail.com.

V Bardejove dňa 22.07.2015
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca

K016593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Gáliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondrochov 551, 941 02 Lipová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.4.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K61/2014 S1183
Spisová značka súdneho spisu:
31K 61/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Slovenská konsolidačná, a.s. , Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

JUDr. Tatiana Timoranská
správca
Podzámska 32

940 01 Nové Zámky

Váš list/zo dňa

Naše číslo

18.5.2015

48693/OSPI/2015

Vybavuje /
02/57 289 421

Bratislava
28.5.2015

Ing. Janíčková

Vec
č.k. 31K/61/2014 Simona Gáliková
uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Slovenská konsolidačná , a.s. ako zástupca veriteľov udeľuje správcovi úpadcu Simona Gáliková, nar. 11.4.
1969, bytom Ondrochov 551, 941 02 Lipová záväzný pokyn na speňažovanie majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty špecifikovaného v žiadosti správcu zo dňa 18.5.2015 ( nehnuteľnosti zapísané na LV č. 349,
k.ú. Ondrochov) formou dražby v zmysle §92 ods. 1 písm.d/ ZKR, t.j. zorganizovaním dražby správcom za
podmienok špecifikovaných v žiadosti správcu zo dňa 18.5.2015.

S pozdravom

Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1
(pečiatka)

____________________________
___________________________________
Ing. Michal Pôbiš, MBA

JUDr. Martin Lipovský

predseda predstavenstva

člen predstavenstva

K016594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štěpán Drlík " v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1979
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/4/2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
Štěpán Drlík, nar.: 19.06.1979, Brokoffova 1654/8, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, že z dôvodu zmeny sídla
kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského súdu
Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do
12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na adrese:
office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gente Gema Group s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavkovská 1731, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 647 110
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2009
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
Gente Gema Group s.r.o. v konkurze, so sídlom Slavkovská 1731, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 647 110, že
z dôvodu zmeny sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v
obvode Krajského súdu Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných
hodinách od 07:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60,
emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JAS - ELMONT, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 735 436
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2009
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
JAS – ELMONT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina, IČO: 31 735 436, že
z dôvodu zmeny sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v
obvode Krajského súdu Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obvode Krajského súdu Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných
hodinách od 07:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60,
emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Konfalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Stodolu 8, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K 78/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K 78/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
Slávka Konfalová, nar. 07.04.1977, bytom Ivana Stodolu 8, 060 01 Kežmarok, že z dôvodu zmeny sídla
kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského súdu
Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do
12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na adrese:
office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KPD BUILD spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 2710, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 911 859
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K 36/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K 36/2009
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
KPD BUILD spol. s. r.o. v konkurze, so sídlom Budovateľská 2710, 069 01 Snina, IČO: 35 911 859, že
z dôvodu zmeny sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v
obvode Krajského súdu Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných
hodinách od 07:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60,
emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

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

12

Obchodný vestník 142/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2015

K016599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Kubov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 83/13, 059 41 Tatranská Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1968
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2011 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
Ing. Peter Kubov, nar.: 02.04.1968, Horská 83/13, 059 41 Tatranská Štrba, že z dôvodu zmeny sídla kancelárie
správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského súdu Košice, na
adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 12:00 hod. a od
12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné
správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne
písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LATI, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 59, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 522 622
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K 14/2013 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1K 14/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prešov
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
LATI, s.r.o. v konkurze, so sídlom Prostějovská 59, 080 01 Prešov, IČO: 44 522 622, že z dôvodu zmeny sídla
kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského súdu
Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do
12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na adrese:
office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LLEMI SLOVAKIA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žalobín 42, 094 03 Žalobín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 203 335
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K 27/2009 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K 27/2009
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K 27/2009
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
LLEMI SLOVAKIA s.r.o. v konkurze, so sídlom 094 03 Žalobín 42, IČO: 36 203 335, že z dôvodu zmeny sídla
kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského súdu
Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do
12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na adrese:
office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Molčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1964
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R 2/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2R 2/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
Peter Molčan, nar.: 23.03.1964, Námestie sv. Martina 629/82, 082 71 Lipany, že z dôvodu zmeny sídla
kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského súdu
Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do
12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na adrese:
office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pišta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2808/8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K 3/2013 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K 3/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
František Pišta, nar. 30.01.1963, bytom Moyzesova 2808/8, 058 01 Poprad, že z dôvodu zmeny sídla kancelárie
správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode Krajského súdu Košice, na
adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 12:00 hod. a od
12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné
správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne
písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Július Kazimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľské prielohy 1386/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1953
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2014 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku – súboru hnuteľných vecí
úpadcu dňom 27.07.2015
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu MUDr. Júliusa Kazimíra vyhlasuje dňom 27.07.2015 na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu tretie kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku – súboru hnuteľných vecí úpadcu,
tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov zverejneného v Obchodnom vestníku vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR č. OV 212/2014 dňa 05.11.2014 pod značkou záznamu K021392 pod súpisovou
položkou majetku por. č. 4 a por. č. 5, a to:
1. záhradného nábytku, popis: stôl a 6 stoličiek, rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti: zachovalý,
súpisová hodnota (aj mena): 100,- Eur;
2. televízor zn. Philips, rok výroby: nezistený, stav opotrebovanosti: zachovalý, súpisová hodnota (aj mena):
130,- Eur; (ďalej spolu 1. a 2. ako „Predmet speňaženia“)
Listom zo dňa 21.04.2015 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto
pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá
víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
V prípade, že tretie kolo ponukového konania nebude úspešné, Správca v súlade s týmto pokynom zorganizuje
štvrté kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Predmetu speňaženia podľa tohto pokynu.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na webovom
sídle Správcu na www.irkr.sk a na internetovej stránke www.bazos.sk.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: presov@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 100,- Eur na ponúknutú
kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 10.08.2015.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
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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Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca je povinný prijať najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu a túto ponuku predložiť príslušnému orgánu na schválenie.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu č. 5063178773/0900, IBAN: SK47 0900 0000
0050 6317 8773, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej len „Účet“).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu
do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota uvedená
v predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého schváli príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych
dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania vyššie alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: presov@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 10.08.2015 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – MUDR. JÚLIUS KAZIMÍR – PREDAJ SÚBORU HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, 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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K016605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STD Vranov, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 669 468
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 3K 21/2012 S 1240
Spisová značka súdneho spisu:
3K 21/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
STD Vranov, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 669 468 , že
z dôvodu zmeny sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v
obvode Krajského súdu Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných
hodinách od 07:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60,
emailom na adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Š T I C H spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 127
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K 81/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1K 81/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
Š T I C H spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Čulenova 3, 066 01 Humenné, IČO: 36 471 127 , že z dôvodu
zmeny sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode
Krajského súdu Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od
07:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na
adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEKOM - „therm" spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 812
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K 40/2015 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
2K 40/2015

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
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej kancelárie v obvode
Krajského súdu Košice: Južná trieda 48, 040 01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi
TEKOM – „therm“ spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Weberova 2, 080 01 Prešov, IČO: 34 112 812, že z dôvodu
zmeny sídla kancelárie správcu je možné nahliadať do správcovského spisu v sídle kancelárie správcu v obvode
Krajského súdu Košice, na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice každý pracovný deň v úradných hodinách od
07:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 055/622 04 60, emailom na
adrese: office@ssr.sk; prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K016608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dorsino s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 430 245
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/6/2014 S 1651
Spisová značka súdneho spisu:
23R/6/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
OZNÁMENIE DOZORNÉHO SPRÁVCU O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.07.2015, sp. zn. 23R/6/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 132/2015
dňa 13.07.2015 vo veci reštrukturalizácie dlžníka Dorsino s.r.o., sídlo: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 46 430 245, bol potvrdený
reštrukturalizačný plán dlžníka. Podľa záväznej časti identifikovaného reštrukturalizačného plánu v nadväznosti na § 162 a nasl. zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov sa na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia
plánu zavádza nad dlžníkom dozorná správa. Osoba podliehajúca dozornej správe je obchodná spoločnosť Dorsino s.r.o., sídlo: Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 46 430 245. Dozorným správcom je KONRES k. s. so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO 47
249 005, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu S1651. Účinky dozornej správy
nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku SR, pričom účinky dozornej
správy a funkcia dozorného správcu zaniká zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy dozorným správcom v Obchodnom vestníku
SR v prípade úplného splnenia plánu dlžníkom, resp. vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka. Právne úkony podliehajúce súhlasu
dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
·
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
·
zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti
·
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
·
prevod nehnuteľného majetku, zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku, zaťaženie nehnuteľného majetku záložným
alebo obdobným právom
·
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu
odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
·
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
·
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
·
poskytnúť akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie spriaznenej osobe dlžníka
·
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky
·
všetky právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle § 10 ZKR
·
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako troch
mesiacov
·
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% jeho obratu za predchádzajúci
kalendárny rok
·
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom
·
každý právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 20.000 EUR, resp. všetky právne úkony, ktoré sa
týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 30.000 EUR za kalendárny mesiac.
Poučenie o možnosti odporovať právnym úkonom: V zmysle § 163 ods. 3 ZKR ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu
dozorného správcu právny úkon podliehajúci súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu
však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

V Bratislave 22. júla 2015

KONRES 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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K016609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MRAZIARNE Kežmarok, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavkovská 1731, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 478 059
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Vajdová
Sídlo správcu:
Zámočnicka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2013 S1392
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

37. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná hotovosť
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 100,00 EUR
Právny dôvod vzniku: Pištoľ plynový Walter s prísl. – nenachádza sa na mieste uloženia.
38. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná hotovosť
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 252,03 EUR
Právny dôvod vzniku: finančné prostriedky z exekúcie úpadcu.
39. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná hotovosť
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 63,14 EUR
Právny dôvod vzniku: DPH – vrátka
40. Typ súpisnej položky majetku: Peňažná hotovosť
Súpisová hodnota majetku /aj mena/: 725,89 EUR
Právny dôvod vzniku: nespotrebovaný preddavok.

K016610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Staňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Poruba 397, 018 35 Horná Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2015S1394
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Staňo, nar. 20.03.1984, Horná Poruba
397, 018 35 Horná Poruba, občan SR pod sp. zn.: 40K/28/2015, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23.
októbra 2015 o 10.00 hod., v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.
Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.
5. Rôzne, záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 22. júla 2015
JUDr. Miroslava Žitníková - správca

K016611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michal Frídel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Ozvalda 403, 919 29 Malženice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.1.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2015 S1398
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisové zložky majetku – Ing. Michal Frídel v konkurze

Správca úpadcu Ing. Michal Frídel, nar. 1.1.1971, B. Ozvalda 403, 919 29 Malženice, týmto v zmysle ust. § 76
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
„ZoKR“) zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty podľa nasledovného:

1./ PARCELA registra "C" evidované na mape určeného operátu parc.č. 8252/2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 377 m2, katastrálne územie Trnava, obec Trnava, okres Trnava, LV č. 9018.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 64.090,- Eur

2./ PARCELA registra "C" evidované na mape určeného operátu parc.č. 8252/83, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 89 m2, katastrálne územie Trnava, obec Trnava, okres Trnava, LV č. 9018.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 15.130,- Eur

3./ OBCHODNÝ PODIEL v spoločnosti TORZO spol. s r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 4, Bratislava 811 02,
IČO: 35 718 935, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 14764/B vo
výške vkladu 6.639 Eur k základnému imaniu spoločnosti 7.389 Eur splatený v plnom rozsahu.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 177.394,01 Eur

4./ OBCHODNÝ PODIEL v spoločnosti Dancronis Slovakia, s.r.o., so sídlom Hlavná 15, Trnava, IČO: 36 279 986,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 18083/T vo výške vkladu 298.756 Eur
k základnému imaniu spoločnosti 299. 496 Eur splatený v plnom rozsahu.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 233.848,77 Eur

5./ OBCHODNÝ PODIEL v spoločnosti MEXX Finance, s.r.o., so sídlom Hlavná 15, Trnava, IČO: 36 258 121,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14568/T vo výške vkladu
3.319,391888 Eur k základnému imaniu spoločnosti 6638,783776 Eur splatený v plnom rozsahu.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 6.488,50 Eur

6./ POHĽADÁVKA Z ÚČTU V BANKE Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 IBAN
SK8102000000003535406959 s peňažným zostatkom 772 Eur.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 772 Eur

JUDr. Miroslav Michalička, 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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K016612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izonil Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 334, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 409 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2014
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
Izonil Slovakia, spol. s r.o., so sídlom 946 31 Chotín 334,
IČO: 31 409 57

Spisová značka: 32K/51/2014
Miesto konania: kancelária správcu na Školskej 3, Nitra
Dátum konania: 22.07.2015
Začiatok zasadnutia: 10.30 hod

Prítomní:
1. Správca úpadcu JUDr. Ladislav Barát
2. Členovia veriteľského výboru

·
·
·

Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava v zastúpení Ing. JUDr. Petronela Drinková – na
základe poverenia - veriteľ s počtom hlasov 77 237
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, v zastúpení Judr. Petronela Drinková
– na základe poverenia - veriteľ s počtom hlasov 12 360
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, v zastúpení Judr. Samuel
Diatka – na základe poverenia - veriteľ s počtom hlasov 1280

Program I. zasadnutia veriteľského výboru:
·

Voľba predsedu veriteľského výboru

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie zasadnutia
veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s konaním jeho prvého
zasadnutia bezprostredne po skončení schôdze veriteľov.
Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Predsedajúci správca z podnetu členov veriteľského výboru navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava.
Prikročilo sa k hlasovaniu:
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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Za hlasovali: 3
Proti:

0

Zdržali sa:

0

UZNESENIE:
Veriteľský výbor zvolil veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava za predsedu veriteľského
výboru.

Nitra, dňa 22.07.2015
Zápisnica skončená 10.35 hod.

JUDr. Ladislav Barát
Správca

K016613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Dlouhý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov č. 17, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2015 S1733
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Dlouhý, nar. 15.03.1974, bytom 059
91 Veľký Slavkov č. 17, týmto oznamuje podľa ust. § 32 ods 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške 350 Eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v
Československej obchodnej banke, a. s., číslo účtu: 4021938098 / 7500, IBAN SK06 7500 0000 0040 2193 8098 s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K016614
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

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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2K/1/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

10.
Peňažná pohľadávka
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

83,71 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
17.07.2015

Por. č.
Typ položky

11.
Peňažná pohľadávka
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

165,00 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
17.07.2015

K016615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 592/35, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 152 750
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2014 S1208
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 34 152 750, so sídlom: Pražská
592/35, 949 01 Nitra, v konkurze sp. zn.: 32K 13/2014 konaného dňa 22.6.2015 o 10:00 na adrese Všeobecná
úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava - na 14. poschodí v priestoroch zasadacej miestnosti
Zasadnutia veriteľského výboru úpadcu sa zúčastnili členovia:
Všeobecná úverová banka, a.s.
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. per roliam v zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR
Coleco, s.r.o. per roliam v zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR
Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení odporúčania správcovi pri uzatvorení zmluvy s archivačnou spoločnosťou za účelom
splnenia archivačných povinností úpadcu
3. Záver
1.
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru Všeobecná úverová banka, a.s zastúpená na
základe poverenia Mgr. Pavlom Kolesárom (ďalej len “predseda veriteľského výboru”). Dvaja členovia veriteľského
výboru, ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. a Coleco s.r.o. hlasovali per roliam (poštou) doručením
hlasovania predsedovi veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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hlasovania predsedovi veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“), čím sa považujú za prítomných členov
veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru na základe uvedeného konštatuje v zmysle § 38 ods. 2 ZKR, že
veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru.
2. Hlasovanie o udelení odporúčania správcovi pri uzatvorení zmluvy s archivačnou spoločnosťou za účelom
splnenia archivačných povinností úpadcu
Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o
žiadosti správcu o udelenie nasledovného odporúčania:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v súlade s § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu AUTOPRIMA
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Pražská 592/35, 949 01 Nitra, IČO: 34 152 750, vedenom pod sp. zn.: 32K 13/2014,
udeľuje správcovi JUDr. Miroslavovi Belicovi, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra v súlade s § 83
ods. 2 ZKR odporúčanie uzavrieť zmluvu o vykonaní činností súvisiacich so správou registratúrnych záznamov
úpadcu, predmetom ktorej bude najmä dlhodobé uloženie 142 bm dokumentov úpadcu a zničenie 91 bm
dokumentov úpadcu so spoločnosťou Crypt, s.r.o. za odplatu vo výške 20.500 EUR.“
Hlasovacia tabuľka:
Všeobecná úverová banka, a.s. - ZA
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. - ZA
Coleco, s.r.o. - ZA
Veriteľský výbor na základe hlasovania prijal nasledovné uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v súlade s § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu AUTOPRIMA
SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Pražská 592/35, 949 01 Nitra, IČO: 34 152 750, vedenom pod sp. zn.: 32K 13/2014,
udeľuje správcovi JUDr. Miroslavovi Belicovi, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra v súlade s § 83
ods. 2 ZKR odporúčanie uzavrieť zmluvu o vykonaní činností súvisiacich so správou registratúrnych záznamov
úpadcu, predmetom ktorej bude najmä dlhodobé uloženie 142 bm dokumentov úpadcu a zničenie 91 bm
dokumentov úpadcu so spoločnosťou Crypt, s.r.o. za odplatu vo výške 20.500 EUR.“
3. Záver
V Bratislave, dňa 22.6.2015
Predseda veriteľského výboru:
Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mgr. Pavol Kolesár na základe poverenia

K016616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 739
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/4/2014-S1230
Spisová značka súdneho spisu:
3R/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY

Mgr. Peter Podolský, konkurzný a reštrukturalizačný správca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava,
značka správcu: S 1230, týmto v zmysle ustanovenia § 163 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) a v súlade so záväznou
časťou reštrukturalizačného plánu dlžníka: STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 02 Bratislava, IČO:
36 714 739, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99313/B (ďalej len
„Osoba podliehajúca dozornej správe“), ktorý bol potvrdený uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.
3R/4/2014 zo dňa 10.07.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku SR č. 136/2015 dňa 17.07.2015 oznamuje, že
sa nad Osobou podliehajúcou dozornej správe zavádza dozorná správa.

Dozorný správca: Mgr. Peter Podolský, konkurzný a reštrukturalizačný správca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 13,
811 06 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod značkou správcu S 1230 (ďalej len „Dozorný správca").

Podľa ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.

Dozorný správca je povinný pri výkone dozornej správy:
a. dohliadať na dodržiavanie plnenia reštrukturalizačného plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť
Osoby podliehajúcej dozornej správe,
b. kontrolovať správnosť prepočtu a udeľovať Osobe podliehajúcej dozornej správe súhlas s vyplácaním
plnení podľa bodu 3. článku III reštrukturalizačného plánu
c. neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o Osobe podliehajúcej dozornej správe, o plnení
reštrukturalizačného plánu a o iných pre plnenie reštrukturalizačného plánu podstatných skutočnostiach
z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie reštrukturalizačného plánu a v prípade, že po
vyhodnotení týchto informácii dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie
reštrukturalizačného plánu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Osobu podliehajúcu
dozornej správe,
d. pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b ZKR; túto skutočnosť bez zbytočného
odkladu zverejní v Obchodnom vestníku,
e. Dozorný správca je povinný ku dňu splnenia reštrukturalizačného plánu poskytnúť súdu a veriteľskému
výboru správu o splnení plánu.

Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia reštrukturalizačného
plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom
vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu na majetok Osoby
podliehajúcej dozornej správe.

V Bratislave, dňa 22.07.2015

Mgr. Peter Podolský
konkurzný a reštrukturalizačný správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K016617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michal Frídel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Ozvalda 403, 919 29 Malženice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.1.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2015 S1398
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpisové zložky majetku – Ing. Michal Frídel v konkurze

Správca úpadcu Ing. Michal Frídel, nar. 1.1.1971, B. Ozvalda 403, 919 29 Malženice, týmto v zmysle ust. § 76
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
„ZoKR“) zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30,
Bratislava, IČO: 36710415 podľa nasledovného:

1./ PARCELA registra "C" evidované na mape určeného operátu parc.č. 1288/7, druh pozemku záhrady o výmere
658 m2, katastrálne územie Malženice, obec Malženice, okres Trnava, LV č. 1138.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 23.030,- Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. pre zabezpečenú pohľadávku č. 7 uvedenú
v zozname pohľadávok.

2./ PARCELA registra "C" evidované na mape určeného operátu parc.č. 1288/46, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 104 m2, katastrálne územie Malženice, obec Malženice, okres Trnava, LV č. 1138.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 3.640,- Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. pre zabezpečenú pohľadávku č. 7 uvedenú
v zozname pohľadávok.

3./ PARCELA registra "C" evidované na mape určeného operátu parc.č. 1288/82, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 29 m2, katastrálne územie Malženice, obec Malženice, okres Trnava, LV č. 1138.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 1.015,- Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečovacie právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. pre zabezpečenú pohľadávku č. 7 uvedenú
v zozname pohľadávok.

4./ PARCELA registra "C" evidované na mape určeného operátu parc.č. 1288/83, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 349 m2, katastrálne územie Malženice, obec Malženice, okres Trnava, LV č. 1138.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 12.215,- Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. pre zabezpečenú pohľadávku č. 7 uvedenú
v zozname pohľadávok.

5./ Rodinný dom súpisného č. 403, na pozemku parc.č. 1288/46,
katastrálne územie Malženice, obec Malženice, okres Trnava, LV č. 1138.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 106.100,- Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. pre zabezpečenú pohľadávku č. 7 uvedenú
v zozname pohľadávok.

6./ Rozostavaná garáž dom bez súpisného čísla, na pozemku parc.č. 1288/82 katastrálne územie Malženice, obec
Malženice, okres Trnava, LV č. 1138.
V spoluvlastníctve s Ing. Jana Fridelová, Trnava, Štefánikova č. 10 pôvodne v BSM.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 4000,- Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. pre zabezpečenú pohľadávku č. 7 uvedenú
v zozname pohľadávok.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K016618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZK-Team, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 886/91, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 824 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
1K/69/2014 S1293
1K/69/2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: ZK-Team, spol s r.o., so sídlom Utekáč 886/91, 985 06 Utekáč, IČO: 36 824 704, v č. k.
1K/69/2014 v zmysle ustanovenia §34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 04.09.2015 (piatok) o 10:00 hod. v priestoroch
kancelárie správcu na adrese: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzu
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR
Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 9:50 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky overeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.
JUDr. Ing. Veronika Škodová

K016619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K-1 ENGINEERING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 878 291
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/39/2013S1406
Spisová značka súdneho spisu:
4K/39/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponuka na odpredaj hnuteľného majetku – 2. kolo ponukového konania
JUDr. Štefan Dedák, správca so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod č. S 1406, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu K-1 ENGINEERING s.r.o., so sídlom Starobystrická 267/67, 900
28 Zálesie, IČO: 35 878 291, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
30936/B (ďalej len „úpadca“).
Predmet predaja
Ponúkaný majetok tvoria súpisové zložky majetku patriace do všeobecnej podstaty úpadcu zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 159/2014 zo dňa 19.08.2014, doplnené zverejnením v Obchodnom vestníku č. 65/2015 zo
dňa 07.04.2015. Majetok je predávaný spolu ako súbor majetku:
Hnuteľný majetok
Názov
6 ks Pracovných stolov na kompletnú výrobu rámu K-1 Attack (motor BMW)
17 ks Formy na laminovanie
Výfuk na motorové vozidlo značky BMW

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozpracované vozidlo K-1 Attack, motor Ford, typ. ozn. F031
Prevozný vozík – farba oranžová
Prevozný vozík – farba sivá
Prevozný vozík – farba sivá
Prístroj na ohýbanie trubiek
11 ks kovových kontajnerov s rôznymi súčiastkami na motorové vozidlá
4 Spodné dosky na vozidlo K-1 Attack
Pozváraný rám na vozidlo K-1 Attack (motor BMW)
4 ks Pozváraných rámov na vozidlo K-1 Attack Race (závodné)
2 ks pracovné stoly - ponk
Vyrobené dielce a časti karosérie K-1 Attack F031
Konštrukcia na uchytenie dielov na striekanie/lakovanie
Sústruh SV 18-RA
Stolová brúska na brúsenie laminátových častí
Konštrukcia na uchytenie hotových dielov vozidla
1 ks točňa na predvádzanie vozidiel
1 ks nekompletný motor BMW alebo Ford
Úžitkové vozilo Ford Transit Valník,
ŠPZ BA-031IX
Motorové vozidlo K-1 ATTACK Prototyp (motor Ford) – bez motora
Motorové vozidlo K-1 ATTACK TWIN SPORT ( motor BMW)
Náradie WÜRTH EVAPOmat, výr. č.: 0891 7642
Nástroj na lemovanie plechov WÜRTH Doppelbördelgerät, výr. č.: 714 91 01
1 ks náradia s meračom a nadstavcami.
Autobus DAF Berghof (šrot)

Nehmotný majetok
Ochranná známka č. 220791
Ochranná známka č. 208439
Medzinárodná ochranná známka č. 961425
Ochranná známka Spoločenstva č. 007022941

Najnižšia akceptovateľná ponúknutá cena je 155 725,- EUR.
Bližšie informácie týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty alebo dohodnutie termínu obhliadky
majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 0915 550 003, príp. e-mailom na adrese:
office@restrukturalizacia-dedak.sk alebo osobne v kancelárii správcu po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí
termínu.
Náležitosti ponuky
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie súboru majetku úpadcu v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „KONKURZ 4K/39/2013, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Štefan Dedák, Mlynské Nivy 45,
821 09 Bratislava.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termín doručenia ponuky:
V lehote do 15 dní od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuka musí obsahovať:
·
návrh kúpnej ceny za súbor majetku a splatnosť kúpnej ceny, najneskôr do 14 dní od podpísania
zmluvy;
·
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO,
neoverenú kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
·
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.
Víťazom ponukového konania o kúpu súboru majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku úpadcu a táto ponuka bude
odsúhlasená veriteľským výborom.
Správca konkurznej podstaty úpadcu si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, alebo ponukové
konanie zrušiť, resp. opätovne vyhlásiť ponukové konanie v záujme dosiahnutia čo najvyššieho výťažku pre
veriteľov.
Zábezpeka
Pri prihlásení sa do zverejneného ponukového konania má záujemca o kúpu povinnosť pred podaním ponuky zložiť
zábezpeku vo výške 10% zverejnenej ceny (15 572,50 EUR ) na účet 2948465637/1100 vedený v Tatra banke, a.s.
Platobné podmienky a uzavretie kúpnej zmluvy
Až po zložení zábezpeky bude záujemca zaradený do ponukového konania a môže dať ponuku na odkúpenie.
Neúspešným uchádzačom, správca vráti zábezpeku do desať pracovných dní od vyhodnotenia toho ktorého kola
výberového konania. Úspešného uchádzača vyberie správca a mal by ním byť uchádzač ponúkajúci najvyššiu
kúpnu cenu. Správca následne vypracuje kúpnu zmluvu a predloží veriteľskému výboru na schválenie.
Pokiaľ veriteľský výbor uzavretie zmluvy neschváli, správca oznámi záujemcovi o kúpu, že jeho ponuka bola
odmietnutá a vyhlási ďalšie kolo výberového konania.
Pokiaľ veriteľský výbor uzavretie zmluvy schváli správca schválenú a správcom podpísanú zmluvu zašle záujemcovi
o kúpu na podpis. Zmluva je uzavretá podpísaním oboma zmluvnými stranami. Správca je povinný plniť až po
doručení podpísanej zmluvy. Záujemca je povinný plniť v lehotách podľa zmluvy počítaných od podpisu zmluvy
záujemcovi. Pokiaľ záujemca do 7 dní nedoručí správcovi podpísanú zmluvu späť alebo sa so správcom nedohodne
inak, má sa zato, že od kúpy odstupuje a už nemá záujem o majetok úpadcu.
Správca môže vyzvať druhého najúspešnejšieho záujemcu o zloženie zábezpeky a predloženie návrhu zmluvy na
schválenie veriteľskému výboru a zaslať na podpis tomuto záujemcovi.
Kúpnu cenu musí úspešný uchádzač zaplatiť do troch dní od uzavretia kúpnej zmluvy, inak môže správca od
zmluvy odstúpiť. Kúpna cena má byť uhradená na účet vedený správcom pre tento konkurz, číslo účtu
2948465637/1100, vedený v Tatra banka, a.s.. Do zaplatenej kúpnej ceny sa započíta zložená zábezpeka.
V prípade, ak uchádzač podpíše kúpnu zmluvu a nezaplatí kúpnu cenu ani do 14 dní od jej podpísania zábezpeka,
prepadá v prospech konkurznej podstaty a správca môže vyzvať druhého najúspešnejšieho záujemcu o opätovné
zloženie zábezpeky a predloží návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na schválenie veriteľskému výboru. Po jeho
schválení vyzve správca uchádzača na podpis kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny.
Odovzdanie a prevzatie nadobudnutého majetku
Majetok úpadcu bude správcom vydaný kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a dohodnutí termínu odvozu
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Majetok úpadcu bude správcom vydaný kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a dohodnutí termínu odvozu
majetku. Odvoz majetku má byť uskutočnený kupujúcim do troch dní od zaplatenia kúpnej ceny, avšak najneskôr do
štrnástich dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Pokiaľ odvoz nebude uskutočnený kupujúcim do konkurznej podstaty pripadne zmluvná pokuta vo výške 10%
z kúpnej ceny a správca môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo uskladniť majetok na náklady kupujúceho.
V Bratislave, dňa 21.07.2015

JUDr. Štefan Dedák
správca

K016620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ladvenica - LADVENICA TRANSPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 857 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/29/2014 S1585
Spisová značka súdneho spisu:
36K/29/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Kresl správca S 1585
Pekárska 11
917 01 Trnava
Vyhlásenie 1. verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu
Dňa 01.07.2015 som požiadala zabezpečeného veriteľa spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. ako príslušný
orgán o u uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku dlžníka zapísaného v súpise oddelenej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 76/2015 zo dňa 22.04.2015.
Zabezpečený veriteľ spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. ako príslušný orgán mi listom zo dňa 16.07.2015
udelil záväzný pokyn na speňažovanie majetku dlžníka v konkurznom konaní 36K/29/2014 a to formou verejného
ponukového konania, podľa zásad č. 1 až 5 uvedených v mojom návrhu zo dňa 01.07.2015.
Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 16.07.2015 na speňaženie majetku zapísaného
v súpise oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 76/2015 zo dňa 22.04.2015 vyhlasujem 1.
verejné ponukové konanie a vyzývam záujemcov na predloženie ponúk.
Premetom 1. verejného ponukového konania je:
1. Volkswagen Scirocco 2.0 TSI, TT 151 EJ, dátum prvej evidencie 12/2010, VIN: WVWZZZ13ZAV435010,
zdvihový objem valcov: 1984, najvyšší výkon motora 155 kw, súpisová hodnota 14.000,- Eur
2. Volvo V70, TT 217 EG, dátum prvej evidencie 08/2005, VIN: YV1SW746252469784, zdvihový objem
valcov: 2401, najvyšší výkon motora 96 kw, súpisová hodnota 6.000,- Eur
3. Mercedes Sprinter 318CDI, dodávka, TT 712 EB, dátum prvej evidencie 01/2007, VIN:
WDB9066351S149559, zdvihový objem valcov: 2987, najvyšší výkon motora 135 kw, súpisová hodnota
8.000,- Eur
Lehota na podávanie ponúk: od 29.07.2015 do 28.08.2015.
Ohliadky ponúkanej veci: Je potrebné sa vopred telefonicky dohodnúť so správcom konkurznej podstaty dlžníka.
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Ponuky je potrebné doručiť v lehote na podávanie ponúk do kancelárie správcu Pekárska 11, 917 01 Trnava
v zalepenej obálke s výrazným označením: „konkurz na majetok dlžníka – Roman Ladvenica – LADVENICA
TRANSPORT, s miestom podnikania Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 11 857 901 - neotvárať“.
Spôsob a lehota na vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok sa uskutoční dňa 02.09.2015 o 10.00 hod. v kancelárií
správcu Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Podmienky verejného ponukového konania.
1.1. v prvom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá
však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku uvedená v súpise majetku
1.2. v druhom kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku,
ktorá však nesmie byť nižšia ako polovica súpisovej hodnoty majetku uvedená v súpise majetku
1.3. v ďalších kolách verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku
bez stanovenia najnižšej ceny najvyššej ponuky odsúhlasenú zabezpečeným veriteľom
1.4. lehota na predkladanie ponúk je 30 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby
posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň
1.5. ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktoré určí správca, osobne
alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk
2.

Náležitosti ponuky.
2.1. záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz na
majetok dlžníka Roman Ladvenica – LADVENICA TRANSPORT, s miestom podnikania Coburgova 84,
917 02 Trnava, IČO: 11 857 901 - neotvárať“
2.2. záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania
2.3. záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť
ani vziať späť
2.4. ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní
2.5. správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní

3.

Vyhodnotenie ponúk.
3.1. na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr
v posledný deň lehoty, sa neprihliada
3.2. na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 2.1. sa neprihliada
3.3. na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 2.4. a 2.5. sa neprihliada
3.4. na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 1.1. a 1.2.
sa neprihliada
3.5. na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada
3.6. správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu
za predmet ponuky
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3.7. v prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby
v lehote ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia oddielu 3. sa použijú primerane. To
neplatí, ak záujemca, ktorého ponuka je zhodná s ponukou iného záujemcu, ponúkol zároveň najvyššiu
ponuku za druhý ponúkaný predmet alebo ponúkol najvyššiu zhodnú ponuku ako iný záujemca za druhý
ponúkaný predmet, ibaže by tento iný záujemca bol zhodný zo záujemcom s najvyššou zhodnou ponukou
za prvý ponúkaný predmet. Víťazom sa potom stáva záujemca, ktorý ponúkol takto zhodné najvyššie
ponuky alebo najvyššiu ponuku za oba ponúkané predmety.
3.8. správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka
3.9. o skutočnostiach podľa oddielu 3.6. až 3.8., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
oddielu 3.1. až 3.5., vyhotoví správca úradný záznam
3.10. správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote
vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov, ako aj veriteľský výbor a súd

informovať

o výsledkoch

3.11. správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového
konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť
V Trnave dňa 22.07.2015
JUDr. Eva Kresl, správca úpadcu

K016621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Lešinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 40, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2015 S1747
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/19/2015 zo dňa 9. júna 2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 113/2015 dňa 16. júna 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Martin Lešinský, bytom Moravská 40, 040 01 Košice, narodený 27. júna 1980 (ďalej len „úpadca“) (ďalej len
„uznesenie“). Predmetným uznesením zároveň ustanovil za správcu majetku úpadcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu S1747.

V súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur za každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, číslo účtu bankový účet č. 1029821018/1111, IBAN
SK2511110000001029821018 vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. Ako
variabilný symbol uvedie zložiteľ kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Košiciach, dňa 22. júla 2015
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JUDr. Ivana Križová Červenáková
správca

K016622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sadexcomp, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 439 177
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 31/2014 S1568
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 31/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Sadexcomp, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 439 177, so
sídlom: 1. mája 1732/3, 038 53 Turany, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 41 763 22 34.
V Žiline, dňa 22.7.2015
KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty

K016623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Šimovčiak "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1982
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2013 S1568
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok.
KP recovery, k.s., správca úpadcu Marián Šimovčiak „v konkurze“, nar. 06.09.1982, bytom Ploštín 233, 031 01
Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli
zapísané pohľadávky doručené správcovi po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok nasledovných
veriteľov:
·
·

CD Consulting s.r.o., so sídlom Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
IČO: 264 29 705, v celkovej výške 5.853,19 Eur,
GRENKELEASING s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 43 878 989 v celkovej výške
8.238,13 Eur.

V Žiline, dňa 22.07.2015
KP recovery, k.s., správca
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K016624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Knotková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Klapku 3783/10, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2014 S1409
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 348,23 €

V Nitre, dňa 22.07.2015
JUDr. Marek Ďuran, správca

K016625
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:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/13/2015 S1571
Spisová značka súdneho spisu:
40K/13/2015
Súpis všeobecnej podstaty
Druh podania:

ZOZNAM SPÍSANÝCH VECÍ
1. Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/1 vlastníka Ján Mikláš, rod. Mikláš, nar. 31.05.1975, č. 342, 913 10
Beckov, občan SR, nachádzajúce sa v obci Drietoma, k.ú. Drietoma vedené v evidencii okresného úradu Trenčín
zapísané na LV č. 2995 v registri „E“ ako:
parcela č.

vo výmere

kultúra

2398/21

1422m2

Trvalé trávnaté porasty

2398/22

471m2

Trvalé trávnaté porasty

2410/11

2052m2

Trvalé trávnaté porasty

2410/12

555m2

Trvalé trávnaté porasty

2419/1

1244m2

Trvalé trávnaté porasty

2813

1065m2

Orná pôda

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2841

516m2

Orná pôda

2842

236m2

Orná pôda

2845

527m2

Orná pôda

2846

219m2

Trvalé trávnaté porasty

2847

546m2

Trvalé trávnaté porasty

2848

802m2

Trvalé trávnaté porasty

Deň vydania: 27.07.2015

ŤARCHY
Z 2464/2014 Vecné bremeno v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, IČO:36 361 518 podľa § 22
a nasl. zák.č.79/1957 Zb. v spojení s § 96 ods. 4 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v rozsahu podľa
GP.č.36566497-116/2014 na parcely č. (E 2848)
Deň zapísania majetku: 21.07.2015
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa jedná
o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 5.000,- EUR.

2. Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/2vlastníka Ján Mikláš, rod. Mikláš, nar. 31.05.1975, č. 342, 913 10
Beckov, občan SR, nachádzajúce sa v obci Drietoma, k.ú. Drietoma vedené v evidencii okresného úradu Trenčín
zapísané na LV č. 3030 v registri „E“ ako:
parcela č. 2612

vo výmere

2451m2

Trvalé trávnaté porasty

ŤARCHY
- bez zápisu
Deň zapísania majetku: 21.07.2015
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa jedná
o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 1.000,- EUR.

3. Nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele 1/4vlastníka Ján Mikláš, rod. Mikláš, nar. 31.05.1975, č. 342, 913 10
Beckov, občan SR, nachádzajúce sa v obci Drietoma, k.ú. Drietoma vedené v evidencii okresného úradu Trenčín
zapísané na LV č. 3042 v registri „E“ ako:
parcela č. 2715/1 vo výmere

314m2

Zastavané plochy a nádvoria

ŤARCHY
- bez zápisu
Deň zapísania majetku: 21.07.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.07.2015

Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa jedná
o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 500,- EUR.

4. Finančná hotovosť v sume 1.000,- EUR.
Deň zapísania majetku: 21.07.2015
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa jedná
o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 1.000,- EUR.

V Partizánskom dňa 22.07.2015
Správcovský dom, k.s., Správca
v zast. Mgr. Lukáš Grežďo - komplementár

K016626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Knotková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Klapku 3783/10, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2014 S1409
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 22.07.2015
Veriteľ: Mesto Komárno, Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO: 00 306 525
Prihlásená suma spolu: 312,75 €

V Nitre, dňa 22.07.2015
JUDr. Marek Ďuran, správca

K016627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Belovič - A.D.A.G.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murgašova 5049/1A, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 686 605
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.07.2015

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2014 S1385
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

číslo zápisu : 8, Pohľadávky z titulu mzdových a iných nárokov súvisiacich s pracovnoprávnym pomerom úpadcu v
zmysle pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.07.2015 so spoločnosťou Incheba, a.s. Viedenská cesta 3-7, 851 01
Bratislava, IČO: 00 211 087, deň zápisu: 13.07.2015.
V Bratislave, dňa 20.07.2015
JUDr. Juraj Gajdošík

K016628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Ševčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgotarjánska 14128/2B, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 46/2013 S1140
Spisová značka súdneho spisu:
2K 46/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Silvia Ševčíková, dát. nar. 10.06.1982, bytom Šalgotarjánska
14128/2B, 974 04 Banská Bystrica, týmto správca v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje
Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:

1. Majetok podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu.
Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvorili peňažné prostriedky úpadcu, nespotrebovaná časť preddavku na
úhradu nákladov konkurzu a vykonané zrážky zo mzdy úpadcu, vo výške podliehajúcej konkurzu v celkovej
súpisovej hodnote 7159,83 Eur.
2. Výťažok zo speňaženia
Celková suma získaná speňažením majetku úpadcu bola vo výške 7159,83 Eur.
3. Pohľadávky proti podstate
Podľa zoznamu pohľadávok proti podstate, je celková suma pohľadávok proti podstate priradená k všeobecnej
podstate vo výške 1433,04 EUR.
4. Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Po odpočítaní všetkých pohľadávok proti podstate priradených k všeobecnej podstate, vrátane sumy zadržanej na
úhradu nákladov súvisiacich so zrušením konkurzu (50,- Eur), je výška výťažku určená na pomerné uspokojenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.07.2015

úhradu nákladov súvisiacich so zrušením konkurzu (50,- Eur), je výška výťažku určená na pomerné uspokojenie
nezabezpečených veriteľov vo výške 5676,79 Eur.
Pomerné rozdelenie výťažku určeného na uspokojenie medzi jednotlivých nezabezpečených veriteľov:
P.č.
veriteľa

Veriteľ
HOME
a.s.
PROFI
s.r.o.

IČO

SLOVAKIA, 36 234
176
CREDIT
Slovakia, 35 792
752
31 335
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
004
Všeobecná úverová banka, 31 320
a.s.
155
KOOPERATIVA
poisťovňa, 00 585
a.s.
441
36 819
BRE Bank SA
638

1
2
3
4
5
6

CREDIT

Celková zistená prihlásená suma pohľadávok v Pomerne priradený výťažok v
Eur
Eur
1441,53

606,44

2256,86

949,45

4088,97

1720,21

1232,59

518,54

512,82

215,74

3961,09

1666,41

Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu
Podľa ust. § 101 ods. 1) ZKR, správca Okresnému súdu Banská Bystrica, vykonávajúcemu pôsobnosť veriteľského
výboru, určuje 20 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov v Obchodnom vestníku, na jeho schválenie. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane
použijú ustanovenia § 96 ZKR.

JUDr. Matúš Boľoš, správca

K016629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marian Riečan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 29, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2015 S1373
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. František Vavrač, správca úpadcu Ing. Marian Riečan, nar. 30.10.1968, bytom Mládežnícka 29, 974 04
Banská Bystrica, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 07.09.2015 (pondelok) o 10:00 hod.
v kancelárii správcu na adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1.posch..
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne a záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, fyzické osoby – podnikatelia výpis zo živnostenského registra
alebo iného registra, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. František Vavrač, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.07.2015

K016630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALMEXO spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžovo nám. (podchod), 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 366 660
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2015 S1499
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Panenská 13, 811 03 Bratislava, správca úpadcu: ALMEXO spol. s
r.o. v likvidácii, so sídlom: Hodžovo nám. (podchod), 811 06 Bratislava, IČO: 31 366 660, zvoláva v súlade s § 34
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov, prvú schôdzu veriteľov na deň 18. 09. 2015 o 09.30 hod (prezentácia od 09.00 hod. do 09.30
hod.) v sídle správcu na adrese: Panenská 13, 811 03 Bratislava, 1. Nadzemné podlažie vpravo.

Prvá schôdza veriteľov bude mať nasledovný program:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze veriteľov
3. Správa o stave majetku úpadcu
4. Voľba veriteľského výboru / jedného zástupcu veriteľov
5. Rozhodovanie o výmene správcu
6. Záver

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

Veritelia fyzické osoby sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby aktuálnym výpisom
z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace a osoby za ne/v ich mene konajúce poverením na zastupovanie.

Zástupcovia veriteľov sa preukážu dokladom totožnosti, resp. aj výpisom z obchodného registra (ak je zástupcom
právnická osoba) nie starším ako 3 mesiace a plnomocenstvom od veriteľa.

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.07.2015

K016631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 103, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 793 333
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2015 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie o zmene súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku zapísaného do súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a zverejneného v Obchodnom
vestníku č. OV 80/2015 pod č. K009394 dňa 28.04.2015
A. POZEMOK
Č.
zl.

súp.

1.

Výmera
m2

Parc. č. Druh pozemku
186/2

Zastavané
nádvoria

plochy

a

v

2331

LV č.

Katastrálne
územie

Obec

Spoluvl.
podiel

Nová
hodnota

súpisová

572

Opoj

Opoj

1/1

116.550,00 EUR

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

K016632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 103, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 793 333
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2015 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie o zmene súpisovej hodnoty súpisových zložiek majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty a zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 80/2015 pod č. K009393 dňa 28.04.2015
A. POZEMKY
Č. súp. zl.

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera v m2

LV č.

Katastrálne územie

Obec

Spoluvl. podiel

Nová súpisová hodnota

1.

166

Orná pôda

4952

572

Opoj

Opoj

1/1

4.952,00 EUR

C. HNUTEĽNÉ VECI
Č. súp. zl.

Popis

Číslo VIN

EČV

6.

Volkswagen Golf

WVWZZZ1KZ8W542554

TT 699 EX

7.

Volkswagen Golf

WVWZZZ1KZ6W096057

BA 808 OS

Nová súpisová hodnota

Umiestnenie
v dispozícii správcu

2.400,62 EUR
1,00 EUR

D. PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY
Dlžník

Č. súp.
Právny dôvod vzniku
zl.
8.

Neuhradený
FV082011

zostatok

Obchodné
Meno a priezvisko
faktúry

meno/ Sídlo/
Pobyt

č. CECH TAXI BRATISLAVA
živnostenské spoločenstvo

– Košická
821 09 Bratislava

IČO

Nová súpisová
hodnota

6, 30 811
1,00 EUR
414
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9.

Neuhradený zostatok faktúry
092009, splatná 15.05.2009

č.

10.

Neuhradený
142010

zostatok

faktúry

č.

11.

Neuhradený
082009

zostatok

faktúry

č.

12.

Neuhradený
082011

zostatok

faktúry

č.

13.

Neuhradený
092011

zostatok

faktúry

č.

14.

Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ing. Ľubomír Mrázik
naúčtované na účte č.: 314

Deň vydania: 27.07.2015

Marián Blina

Zlatníky
956 37 Zlatníky

329,

Daniel Haluza

Jiráskova
Trnava

Artplan, spol. s r.o.

Karadžičova 27, 811 08 35 830
1,00 EUR
Bratislava
395

Slovenská živnostenská komora

Dolné Rudiny 3, Žilina

SPP – distribúcia, a.s.

Mlynské Nivy 44/b, 825 35 910
1,00 EUR
11 Bratislava
739

1,00 EUR

6046/24,

1,00 EUR

36 145
1,00 EUR
581

Grösslingova 19, 811 09
Bratislava

1,00 EUR

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

K016633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 103, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 793 333
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2015 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie o oprave chyby v písaní/inej zrejmej nesprávnosti
Správca oznamuje, že opravil chybu v písaní/inú zrejmú nesprávnosť v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 80/2015 dňa 28.04.2015 pod č. K009393 tak, že opravil popis stavby,
ktorá je evidovaná na LV č. 572, k.ú. Opoj, na „dom“.

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

K016634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Turček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1976
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2012 S1552
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu Ing. Peter Turček, nar. 2.4.1976, bytom Cabanova 1, 949 01
Nitra v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu
zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je k nahliadnutiu pre zástupcov veriteľov a veriteľov
pohľadávok proti všeobecnej podstate k dispozícii v kancelárii správcu.

V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zástupca veriteľov, a každý kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná
včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Nitre dňa 22.07.2015

Slovenská insolvenčná k.s., správca

K016635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Turček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1976
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2012 S1552
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky z príjmu úpadcu za mesiac júl 2015 vo výške 37 EUR.

V Nitre, dňa 21.7.2015

Slovenská insolvenčná 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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K016639
Spisová značka: 8K/69/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JIDULA, s.r.o., so sídlom Tehelná 10, 902 01 Pezinok,
IČO: 46 449 477, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JIDULA, s.r.o., so sídlom Tehelná 10, 902 01
Pezinok, IČO: 46 449 477, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital Park II,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1349, odmenu vo výške 663,88 Eur a náhradu preukázaných
výdavkov vo výške 61,57 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 273/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Design House s.r.o., so sídlom Tehelná 10, 902 01 Pezinok, nespotrebovanú časť
preddavku vo výške 934,25 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 273/2014 prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016640
Spisová značka: 6K/13/2008
Okresný súd Bratislava I v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka - Silvia Babariková, nar. 01. 03.
1978, trvale bytom ul. Hany Meličkovej 11/C, 841 05 Bratislava, o oddlžení dlžníka
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Silvia Babariková, nar. 01. 03. 1978, trvale bytom ul. Hany Meličkovej 11/C, 841
05 Bratislava od pohľadávok, ktoré vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 25.06.2008, zostali po
zrušení konkurzu neuspokojené a neboli uspokojené ani počas trojročného skúšobného obdobia v tomto konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K016641
Spisová značka: 2K/49/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROGIER a.s. v likvidácii, so
sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, IČO: 35 755 733, o ustanovení správcu úpadcu

rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ing. Zuzana Šebelová
sídlo kancelárie Laurinská 3, 811 01 Bratislava značka správcu S 1721
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

45

Obchodný vestník 142/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2015

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ing. Zuzana Šebelová
sídlo kancelárie Laurinská 3, 811 01 Bratislava značka správcu S 1721
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K016642
Spisová značka: 6K/26/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Viera Findurová, nar. 12.11.1965, bytom Nám.
SNP 524/2, 903 01 Senec, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Viera Findurová,
nar. 12.11.1965, bytom Nám. SNP 524/2, 903 01 Senec, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Viera Findurová, nar. 12.11.1965, bytom Nám. SNP
524/2, 903 01 Senec, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K016643
Spisová značka: 2K/28/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Valay Group s. r. o. v likvidácii, so sídlom Šafárikovo
námestie 7, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 44 141 807, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Dáša Koraušová,
nar. 02. 10. 1957, Hlaváčikova 39, 841 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Valay
Group s. r. o. v likvidácii, so sídlom Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 44 141 807
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Valay Group s. r. o. v likvidácii, so sídlom Šafárikovo námestie 7, 811
02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 44 141 807.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. exekučné
z. o Obchodnom
vestníku
b) na majetokVydáva
patriaci
dlžníkovispravodlivosti
nemožno začať
konanie
o výkon
rozhodnutia
alebo
konanie;
už začaté
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
na
svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka
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a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K016644
Spisová značka: 6K/44/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Judita
Bodišová, nar. 20.04.1964, bytom Osuského 3/A, 851 03 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tuhovčák, so
sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 207,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka
správcu: S 207 z funkcie správcu úpadcu: Ing. Judita Bodišová, nar. 20.04.1964, bytom Osuského 3/A, 851 03
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K016645
Spisová značka: 4K/35/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EUROPEAN FINANCE, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 36 697 273, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu
správcov: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: EUROPEAN FINANCE, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava,
IČO: 36 697 273
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: EUROPEAN FINANCE, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 36 697 273, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov: Ing. Tomáš
Antonič, so sídlom kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
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a)
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b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K016646
Spisová značka: 4K/23/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Bečvářová,
nar. 15.07.1965, bytom Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mišík, so sídlom
kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu S1358, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
značka správcu S1358, odmenu v celkovej výške 165,97 € a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 40,10
€, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného
pod pol. D 19, pol. reg. 67/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, značka správcu S1358, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 457,81 €,
vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 67/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K016647
Spisová značka: 2K/7/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: SAL group CENTRAL s.r.o., so sídlom Dvořákovo
námestie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 47 357 371, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SAL group
CENTRAL s.r.o., so sídlom Dvořákovo námestie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 47 357 371
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SAL group CENTRAL s.r.o., so sídlom Dvořákovo námestie 10, 811 02
Bratislava, IČO: 47 357 371.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: iTRUSTee Recovery, k.s. so sídlom Seberíniho 2, 821 03
Bratislava, S 1697.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky. 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

Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného
48 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 vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SAL group CENTRAL s.r.o., so sídlom Dvořákovo námestie 10, 811 02
Bratislava, IČO: 47 357 371.
Obchodný vestník 142/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.07.2015
Súd ustanovuje do funkcie správcu: iTRUSTee Recovery, k.s. so sídlom Seberíniho 2, 821 03
Bratislava, S 1697.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
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)
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12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,

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
Obchodný vestník
142/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
27.07.2015
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K016648
Spisová značka: 2K/31/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SALU logistic s. r.
o., Mierová 24,900 44 Tomášov, IČO: 44 009 861
rozhodol
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
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:
- zoznam všetkých svojich
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záväzkov,
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bol
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deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
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- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie

Obchodný vestník 142/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2015

Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243
Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1)
alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K016649
Spisová značka: 2K/33/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: WORLD
INSURANCE CONSULTING, s.r.o, Syslia 27,821 05 Bratislava, IČO: 35 787 872
rozhodol
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
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súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
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najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K016650
Spisová značka: 8K/30/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Iveta Agaiová, bytom Brižitská 36, 841 01 Bratislava, IČO: 30 138 922
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - Iveta Agaiová, bytom Brižitská 36, 841 01 Bratislava, IČO: 30 138 922, aby sa do 20 dní od
doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti vyvodenia
trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Sud vyzýva dlžníka
na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
§ 19 ods. 1 písm. a), bod
3 zák.ač.doplnení
7/2005niektorých
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a o zmene
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omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
-Obchodný
zoznam pohľadávok,
pri ktorých možno s odbornou
starostlivosťou
predpokladať, že budúDeň
uhradené
najneskôr
do
vestník 142/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
27.07.2015
30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016651
Spisová značka: 8K/30/2015
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 8K/30/2015

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa : Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR Bratislava, Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Iveta Agaiová, bytom Brižitská 36, 841 01 Bratislava, IČO: 30 138 922
nariaďuje sa pojednávanie
na deň
4.9.2015 o 8:30 hod.
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 56

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
zákonov na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
dlžník: Iveta Agaiová, bytom
Brižitská
36,niektorých
841 01 Bratislava,
IČO: 30
138 922
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------------------------------------------------------------na Okresnom
súde Bratislava
dv. 56 a prízemie
Obchodný
vestník
142/2015 I v miestnosti č.Konkurzy
reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2015

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: Iveta Agaiová, bytom Brižitská 36, 841 01 Bratislava, IČO: 30 138 922

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016652
Spisová značka: 8K/30/2015
Spisová značka: 8K/30/2015

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

54

Spisová
značka:
8K/30/2015
Obchodný
vestník
142/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2015

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR Bratislava, Daňový úrad
Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Iveta Agaiová, bytom Brižitská 36, 841 01 Bratislava, IČO: 30 138 922

súd nariadil pojednávanie

na deň 4.9.2015 o 8:30 hod.
-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 56

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR
Bratislava, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5

Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016653
Spisová značka: 8K/3/2015
spisová značka: 8K/3/2015
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa- veriteľa: MIRABEL, spol. s r.o., so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099,
právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
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

vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTTTAVA s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46
55
264 281

Vo veci
Obchodný vestník 142/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2015

navrhovateľa- veriteľa: MIRABEL, spol. s r.o., so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099,
právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTTTAVA s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46
264 281
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie vytýčené na deň 24.7.2015 o 13:00 hod. na Okresnom súde Bratislava
I v miestnosti č. dv. 59
je z r u š e n é.

Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016654
Spisová značka: 8K/3/2015
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 8K/3/2015

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa : MIRABEL, spol. s r.o., so sídlom Levočská 29, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 679 099,
právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OTTTAVA s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO:
46 264 281

nariaďuje sa pojednávanie
na deň
21.8.2015 o 14:00 hod.
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 56

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
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

dlžník: OTTTAVA s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 264 281
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------------------------------------------------------------na Okresnom
súde Bratislava
dv. 56 aprízemie
Obchodný
vestník
142/2015 I v miestnosti č.Konkurzy
reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2015

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: OTTTAVA s.r.o., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 264 281

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 21.7.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K016655
Spisová značka: 3K/31/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BITÚNOK
VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776
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
súdvestník
Bratislava
I v právnej veci navrhovateľaveriteľa:
Slovenská republika - DaňovýDeň
úrad
Bratislava,
so
Obchodný
142/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
27.07.2015
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BITÚNOK
VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776
rozhodol

Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016656
Spisová značka: 3K/31/2015
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 3K/31/2015

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5
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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o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04

Predvolanie
Obchodný vestník 142/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2015

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04
Bratislava, IČO: 45 724 776

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 11.9.2015 o 14:00 hod.
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 46

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
požiadavkou verejnéhoa záujmu
ak možno
vo veci
rozhodnúť
len webovom
na základe
listinných
dôkazov predložených
o zmene aa doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
sídle:
www.justice.gov.sk
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
59
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím
vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3

Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia
vo veci samej, pretožeKonkurzy
na dôkazyaareštrukturalizácie
skutočnosti predložené a označené
súd27.07.2015
Obchodný
vestník 142/2015
Deňneskôr
vydania:
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016657
Spisová značka: 3K/31/2015
Spisová značka: 3K/31/2015

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: : Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850
00 Bratislava 5

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04
Bratislava, IČO: 45 724 776
súd nariadil pojednávanie
na deň
11.9.2015 o 14:00
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 46

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5

Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016658
Spisová značka: 3K/33/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BACAU s.r.o.,
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 45 487 359
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 142/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.07.2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BACAU s.r.o.,
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 45 487 359
rozhodol
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243
Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1)
alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016659
Spisová značka: 3K/33/2015
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 3K/33/2015

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľaVydáva
- veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5
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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o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BACAU s.r.o., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 45 487 359

Predvolanie
Obchodný vestník 142/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.07.2015

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BACAU s.r.o., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 45 487 359

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 11.9.2015 o 15:00 hod.
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 46

prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: BACAU s.r.o., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 45 487 359
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ZKR)
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neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje,
že142/2015
na prejednanie veci samej
nie je potrebné
nariaďovať pojednávanie, akDeň
to nie
je v rozpore
s
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
27.07.2015
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016660
Spisová značka: 3K/33/2015
Spisová značka: 3K/33/2015

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: : Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850
00 Bratislava 5

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BACAU s.r.o., Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO: 45 487 359

súd nariadil pojednávanie
na deň
11.9.2015 o 15:00
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 46

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad
Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5

Okresný súd Bratislava I dňa 20.7.2015
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K016661
Spisová značka: 2K/58/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - Andrea Zajaková, nar. 15.
11. 1985, bytom 050 01 Revúca, V. Clementisa 1123/1, správcom konkurznej podstaty ktorého je Konkurzný
správca, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Nám. SNP 15, o návrhu správcu na schválenie
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
konečného rozvrhu
pre nezabezpečených
veriteľov,republiky
takto podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - Andrea Zajaková, nar. 15.
11. 1985, bytom 050 01 Revúca, V. Clementisa 1123/1, správcom konkurznej podstaty ktorého je Konkurzný
správca, k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Nám. SNP 15, o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í
1.
2.
3.
Poučenie:

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava sumou 724,24 eura.
Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok sumou 399,86 eura.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava sumou 2,56 eura

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.07.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K016662
Spisová značka: 2K/53/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marek Repiský, nar. 03. 09. 1988, bytom 966 77
Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 211, zast. ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Dolná 6A, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Marek Repiský, nar. 03. 09. 1988, bytom 966 77 Ostrý Grúň, Ostrý
Grúň 211.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jaroslava Jakubča,
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2.

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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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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 21.07.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K016663
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k.
s., so sídlom kancelárie 966 81 Žarnovica, Bystrická 1, o návrhu na odvolanie správcu, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.07.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K016664
Spisová značka: 1K/35/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PRESS AL CASTING, s.r.o., so sídlom Jazerná
232/99, 967 01 Kremnica, IČO: 36 745 600, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
12733/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Zastavuje konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka - PRESS AL CASTING, s.r.o., so sídlom Jazerná
232/99, 967 01 Kremnica, IČO: 36 745 600.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K016665
Spisová značka: 1K/26/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povoleného oddlženia - dlžníka Adrián Truska, nar. 08.03.1975, Brehy
137, 968 01 Brehy, takto
rozhodol
Oddlžuje dlžníka Adrián Truska, nar. 08.03.1975, Brehy 137, 968 01 Brehy.
Pohľadávky prihlásené do konkurzného konania, ktoré zostali neuspokojené po zrušení konkurzu a neboli
uspokojené ani počas skúšobného obdobia sa zverejnením tohto uznesenia stávajú nevymáhateľnými.
Pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a neboli prihlásené do konkurzného konania sa stávajú
nevymáhateľnými
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu n i e

j e odvolanie prípustné.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
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K016666
Spisová značka: 1K/54/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľubica Molnárová nar. 12.06.1976, trvale bytom
Písecká 744/7, 990 01 Veľký Krtíš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Ľubica Molnárová nar. 12.06.1976, trvale bytom Písecká 744/7, 990
01 Veľký Krtíš.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K016667
Spisová značka: 1K/52/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ATC Group s.r.o., so sídlom Kuzmányho
nábrežie 2, 960 01 Zvolen, IČO: 46 641 696, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
22108/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi ATC Group s.r.o., so sídlom Kuzmányho nábrežie 2, 960 01 Zvolen,
IČO: 46 641 696.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K016668
Spisová značka: 1K/50/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Simona Škrváňová nar. 28.06.1987, trvale bytom
Uľanská cesta 99, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Simona Škrváňová nar. 28.06.1987, trvale bytom Uľanská cesta 99,
974 01 Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.07.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K016669
Spisová značka: 1K/27/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 27/2015 - 56 zo dňa 24.06.2015 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka - ECC s.r.o. "v likvidácii" so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
692 506. Uznesenie
nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.07.2015.
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Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 27/2015 - 56 zo dňa 24.06.2015 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka - ECC s.r.o. "v likvidácii" so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
692 506. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2015.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.07.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K016670
Spisová značka: 2K/53/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Radoslav Šebek, nar. 23. 08.
1970, bytom 960 01 Zvolen, A. Hlinku 2337/6, správcom konkurznej podstaty ktorého je Správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 13, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Správcovskej a reštrukturalizačnej, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 13
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.07.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K016671
Spisová značka: 2K/9/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Katarína Medveďová,
nar. 11. 11. 1955, bytom Sládkovičova 5938/68, 974 05 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Jurajovi Rybárovi, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.07.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K016672
Spisová značka: 2K/9/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Katarína Medveďová,
nar. 11. 11. 1955, bytom Sládkovičova 5938/68, 974 05 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý,
takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz na majetok úpadcu Mgr. Katarína Medveďová, nar. 11. 11. 1955, bytom Sládkovičova
5938/68, 974 05 Banská Bystrica za m a l ý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd u z n á v a konkurz na majetok úpadcu Mgr. Katarína Medveďová, nar. 11. 11. 1955, bytom Sládkovičova
5938/68, 974 05 Banská Bystrica za m a l ý
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.07.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K016673
Spisová značka: 2K/6/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RUSTIKA, s.r.o., so sídlom
Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130, správcom konkurznej podstaty ktorého je Konkurzný správca,
k. s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na zrušenie uznesenia veriteľského
výboru, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e uznesenie veriteľského výboru zo dňa 15. 05. 2015
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.07.2015
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K016674
Spisová značka: 26K/44/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14
Bratislava, IČO: 35 744 723, právne zást. Právny dom - advokáti, s.r.o., so sídlom Hurbanova 9A, 974 01 Banská
Bystrica proti dlžníkovi: BOVINEX Europa, s.r.o., so sídlom Priemyselná 1711/2, 071 01 Michalovce, IČO: 36 217
808, právne zást.: JUDr. Alexander Farkašovský, advokát, so sídlom Pri jazdiarni č. 1, 040 01 Košice uverejňuje
uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k. 3CoKR/10/2015-427 zo dňa 9. júla 2015:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14
Bratislava, IČO: 35 744 723, právne zást. Právny dom - advokáti, s.r.o., so sídlom Hurbanova 9A, 974 01 Banská
Bystrica proti dlžníkovi: BOVINEX Europa, s.r.o., so sídlom Priemyselná 1711/2, 071 01 Michalovce, IČO: 36 217
808, právne zást.: JUDr. Alexander Farkašovský, advokát, so sídlom Pri jazdiarni č. 1, 040 01 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, č.k. 26K/44/2014-355 zo dňa
4.5.2015 takto
rozhodol
Z r u š u j e napadnuté uznesenie a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach dňa 9. júla 2015
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu

Okresný súd Košice I dňa 21.7.2015
JUDr. Július Tóth,
K016675
Spisová značka: 26K/54/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARCHUS, spoločnosť s
ručením obmedzeným Košice, so sídlom Tešedíkova 60, Košice 040 17, IČO: 31 723 039 o návrhu navrhovateľa:
WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798, zast.
Advokátska kancelária
JUDr. Roman
Kvasnica,
advokát,
s.r.o.,Sad
A. Kmeťa
24, Z.
921
Piešťany,vestníku
na povolenie
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
z. o01
Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARCHUS, spoločnosť s
ručením obmedzeným Košice, so sídlom Tešedíkova 60, Košice 040 17, IČO: 31 723 039 o návrhu navrhovateľa:
WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798, zast.
Advokátska kancelária JUDr. Roman Kvasnica, advokát, s.r.o.,Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, na povolenie
vstupu do konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania vedeného pod spisovou značkou 26K/54/2011
navrhovateľovi: WM Consulting & Communication, s.r.o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany namiesto
konkurzného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 do
pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 51 v postúpenej sume 10 051,05 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Okresný súd Košice I dňa 20.7.2015
JUDr. Michal Leščinský,
K016676
Spisová značka: 26K/43/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155 proti dlžníkovi: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o., so sídlom Červený rak 3073/9, 040
01 Košice-Juh, IČO: 47 028 866 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 09.07.2015:
-

doplnil všetky prílohy k druhému vyhotoveniu návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 26K/43/2015 vo vyššie stanovej lehote.

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

Okresný súd Košice I dňa 20.7.2015
JUDr. Michal Leščinský,
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K016677
Spisová značka: 26K/41/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Daniel Gal Andrezly, nar. 28.03.1988, bytom Bukureštská 26, 040 13 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. ( § 19 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)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 20.7.2015
JUDr. Július Tóth,
K016678
Spisová značka: 26K/41/2015
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značka 26K/41/2015-33
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
proti dlžníkovi: Daniel Gal Andrezly, nar. 28.03.1988, bytom Bukureštská 26, 040 13 Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 18. 9. 2015 o 13,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26B posch.: 1
Ministerstvo
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Súd pokladá Vydáva
za potrebné
Vás spravodlivosti
v konaní vypočuť.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie.
71Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).

navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
proti dlžníkovi: Daniel Gal Andrezly, nar. 28.03.1988, bytom Bukureštská 26, 040 13 Košice
o návrhu navestník
vyhlásenie
konkurzu
Obchodný
142/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.07.2015
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 18. 9. 2015 o 13,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26B posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať
predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu (§ 52, § 53 O.s.p.).
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a
vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť , alebo označiť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach , v ktorých sa nenariaďuje
pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr
súd neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v §
205a.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 20. 7. 2015

JUDr. Róbert Zsiga
v zastúpení
JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť vyhotovenia: Mária Šáriczka

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné !
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný(á) .......................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:
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Podpis:

pracuje na našom pracovisku v ......................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ........................................Sk, resp.
má mesačný zárobok, z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času
..................................Sk
Obchodný
vestník 142/2015
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.07.2015
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od ..................... do .................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy.
V ............................................ dňa ..................................
Pečiatka:

Podpis:

O.s.p. č.014a (predvolanie účastníka na prvé alebo ďalšie pojednávanie vo veci, keď má byť na ňom vypočutý, keď
možno rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie).
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značka 26K/41/2015-33
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
proti dlžníkovi: Daniel Gal Andrezly, nar. 28.03.1988, bytom Bukureštská 26, 040 13 Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 18. 9. 2015 o 13,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Daniel Gal
Andrezly, nar. 28.03.1988, bytom Bukureštská 26, 040 13 Košice
1. veriteľ č.1 - Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
2. veriteľ č.2 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Krajská pobočka Košice, Senný trh 1, 040 01 Košice, IČO: 35
937 874
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 120 ods. 4 O.s.p. všetky dôkazy a skutočnosti musia účastníci predložiť, alebo označiť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 20. 7. 2015

JUDr. Róbert Zsiga
v zastúpení
JUDr. Július Tóth
sudca
Za správnosť vyhotovenia : Mária Šáriczka

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 20.7.2015
JUDr. Július Tóth,
K016679
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
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Monika Pačindová, nar. 09.05.1973, bytom Pri železničnej stanici 1,
040 17 Košice.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce,
zn. správcu: S1763.
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.
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.
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.
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).
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).
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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pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 20.7.2015
JUDr. Július Tóth,
K016680
Spisová značka: 31K/46/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IGA s.r.o., so sídlom Riegleho 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31
356 150, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MICROCOMP- Computersystem s.r.o., so sídlom Kupecká 9,
949 01 Nitra, IČO: 31 410 952 takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka MICROCOMP- Computersystem s.r.o., so sídlom Kupecká 9, 949 01 Nitra,
IČO: 31 410 952.
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 20.7.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K016681
Spisová značka: 31NcKR/2/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Stanislav Gatial, narodený 06.07.1970, bytom 935 85
Demandice 212, ktorého správcom je: JUDr. Tomáš Pintér, adresa kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Nitra, o
oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka Stanislav Gatial, narodený 06.07.1970, bytom 935 85 Demandice 212, od pohľadávok, ktoré
vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 24.08.2008, zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a
neboli uspokojené ani počas trojročného skúšobného obdobia v tomto v konaní.
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 20.7.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K016682
Spisová značka: 32K/30/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Nagyová, nar. 21.7.1961,
bytom Malá 110, 946 57 Svätý Peter, podnikajúca pod obchodným menom Mária Nagyová - N. M. s miestom
podnikania Malá 110, 946 57 Svätý Peter, IČO: 37 559 737, ktorej správcom je Konkurzná a reštrukturalizačná,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
v.o.s., so sídlom
kancelárie
Farská 31, 949 01 Nitra, odvolaní správcu, takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Nagyová, nar. 21.7.1961,
bytom Malá 110, 946 57 Svätý Peter, podnikajúca pod obchodným menom Mária Nagyová - N. M. s miestom
podnikania Malá 110, 946 57 Svätý Peter, IČO: 37 559 737, ktorej správcom je Konkurzná a reštrukturalizačná,
v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, odvolaní správcu, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu Konkurzná a reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01
Nitra.
II. U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému
výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
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 20.7.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K016683
Spisová značka: 32K/10/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Dana Čeryová, nar.
7.4.1975, bytom Jedlíkova 2, 949 11 Nitra, ktorej správcom je Konkurzná a reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom
kancelárie Farská ul. č. 31, 949 01 Nitra, odvolaní správcu, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu Konkurzná a reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01
Nitra.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému
výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
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 20.7.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K016684
Spisová značka: 32K/28/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Matejka, nar. 7.8.1968,
bytom Závada 221, 955 01 Závada, zastúpený JUDr. Andreou Pállovou, advokátkou so sídlom Podzámska
2959/18A, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Ing. Aneta Rimaszombati, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 01
Nové Zámky, odvolaní správcu, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu Ing. Anetu Rimaszombati, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 01 Nové
Zámky.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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: 27.07.2015

Okresný súd Nitra dňa 20.7.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K016685
Spisová značka: 32K/60/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Tánczos, nar. 31.8.1976,
bytom 946 33 Modrany 339, ktorého správcom je JUDr. Richard Schwarz, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56
Nové Zámky, o odvolaní správcu a o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu JUDr. Richarda Schwarza, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56 Nové
Zámky.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Richardovi Schwarzovi, so sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56
Nové Zámky, paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura.
IV.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi JUDr. Richardovi Schwarzovi, so
sídlom kancelárie Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 60,32 eura zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19
- 106/2014 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 20.7.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K016686
Spisová značka: 32K/51/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčka: Jana Kerestveyová, nar. 3.3.1971, bytom Mládežnícka ul.
159/3, 935 21 Tlmače - Lipník, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jana Kerestveyová, nar. 3.3.1971,
bytom Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače - Lipník, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Jana Kerestveyová, nar. 3.3.1971, bytom Mládežnícka ul.159/3, 935 21
Tlmače-Lipník.
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 20.7.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K016687
Spisová značka: 32K/52/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radoslav Salva, nar. 26.11.1974, bytom Nová 65/2, 951 61
Čifáre, právne zastúpený: ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Radoslav Salva, nar. 26.11.1974, bytom Nová 65/2, 951 61 Čifáre, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Čifáre, právne zastúpený: ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Radoslav Salva, nar. 26.11.1974, bytom Nová 65/2, 951 61 Čifáre, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Radoslav Salva, nar. 26.11.1974, bytom Nová 65/2, 951 61 Čifáre.
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 21.7.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K016688
Spisová značka: 2K/9/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Bróska, nar. 02.09.1981,
podnikajúci pod obchodným menom Dušan Bróska, s miestom podnikania Bezručova 607/29, 085 01 Bardejov, IČO:
44852673 (adresa na doručovanie Nová ul. 12, 053 01 Harichovce), správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so
sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Dušan Bróska, nar. 02.09.1981, podnikajúci pod obchodným menom
Dušan Bróska, s miestom podnikania Bezručova 607/29, 085 01 Bardejov, IČO: 44852673 (adresa na doručovanie
Nová ul. 12, 053 01 Harichovce) za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.7.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K016689
Spisová značka: 2K/37/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRAXSTAV, s.r.o., so sídlom
Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 36 472 034, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: PRAXSTAV,
s.r.o., so sídlom Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 36 472 034, v časti prihlásenej pohľadávky na Okresnom
súde Prešov, vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej výške 661 126,61 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2015
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
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JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K016690
Spisová značka: 2K/40/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: IVAX s.r.o., so sídlom
Kukorelliho 1505/52, 066 01 Humenné, IČO: 36 687 570, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Mierová 4, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi: IVAX s.r.o., so
sídlom Kukorelliho 1505/52, 066 01 Humenné, IČO: 36 687 570, v časti prihlásených pohľadávok na Okresnom súde
Prešov vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 2.1 až 2.10 v celkovej výške 3 261,64 eura na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 20.7.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K016691
Spisová značka: 40K/18/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo Polianka
so sídlom Námestie M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 34 105 034, uznesením č.k. 40K/18/2014-441 zo
dňa 24.06.2015 povolil vstup obchodnej spoločnosti ProCons s. r. o. so sídlom Pod Dielom 407/35, 031 05 Liptovský
Milkuláš, IČO 47 608 064, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Lindström,
s. r. o. so sídlom Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO 35 742 364, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 4 492,80 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 4-LS-1 až 4-LS-5.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2015.
Okresný súd Trenčín dňa 21.7.2015
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K016692
Spisová značka: 38K/41/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka STAKOS SLOVAKIA,
a. s. so sídlom Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 294 233, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi STAKOS SLOVAKIA, a. s. so sídlom Obrancov mieru 344/2, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO 36 294 233.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199
ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199
ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Trenčín dňa 21.7.2015
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K016693
Spisová značka: 23K/20/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Rajnoha, nar. 23.4.1971, 919 08
Boleráz 410, zastúpený: AKSK, s.r.o., Nám SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Rastislav Rajnoha, nar. 23.4.1971, 919 08 Boleráz 410, predbežného správcu
JUDr. Barboru Volárovú, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01 Piešťany.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.7.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K016694
Spisová značka: 23K/19/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Pekarovič, nar. 19.2.1958, Duklianska 1593/21,
Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Jaroslav Pekarovič, nar. 19.2.1958, Duklianska 1593/21, Hlohovec, predbežného
správcu JUDr. Alenu Kaplanovú, so sídlom Námestie 1. Mája 14, 921 01 Piešťany.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Jaroslav Pekarovič, nar. 19.2.1958, Duklianska 1593/21, Hlohovec, predbežného
správcu JUDr. Alenu Kaplanovú, so sídlom Námestie 1. Mája 14, 921 01 Piešťany.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.7.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K016695
Spisová značka: 23K/16/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Nekanovič, nar. 26.2.1978,
Františkánska 7403/3, Trnava, zastúpený: Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát, Piešťanská 3, Trnava, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Tomáš Nekanovič, nar. 26.2.1978, Františkánska 3, Trnava, správcu: JUDr. Erik
Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.7.2015
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K016696
Spisová značka: 6K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Ing. Miroslav Sobola, nar.
11.10.1982, trvale bytom Javorová 3070/2, 010 07 Žilina, prechodne bytom: 165 Donore Crescent, Greystone, BT41
1JA Antrim, North Ireland, Great Britain, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Súd u s t a n o v u j e: JUDr. Jaroslava Plichtu, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, za
predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu,
zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť. O
svojich postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní,
do 20 dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je
povinný podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
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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II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu,
zamerať sa pritom aj na právne úkony dlžníka, u ktorých je možné odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť. O
svojich postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní,
Obchodný
142/2015
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
27.07.2015
do 20 dní a vestník
do 30 dní
od ustanovenia do funkcie.
Záverečnú
správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka
je
povinný podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K016697
Spisová značka: 5K/12/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Miksák, nar. 12.08.1977, trvale bytom: Divinka 141,
013 31 Divinka (do 25.06.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Miksák, s miestom podnikania 013 31
Divinka 141, IČO: 40741800), o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Peter Miksák, nar. 12.08.1977, trvale bytom: Divinka 141, 013 31 Divinka
(do 25.06.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Miksák, s miestom podnikania 013 31 Divinka 141, IČO:
40741800).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 20.7.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K016698
Spisová značka: 2K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Babuša, nar. 12.05.1978,
bytom Ľubľanská 1678/3, 010 08 Žilina, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so
sídlom kancelárie Hurbanova 4, 010 01 Žilina, IČO: 44 088 833, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.
V odvolaní
je potrebné
uviesťrepubliky
ktorému
súdu
je určené,
kto ho
ktorej veci
sa týka a čo
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z.robí,
o Obchodnom
vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov nauviesť,
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
sleduje, musí byť podpísané
a datované.
Ďalej je potrebné
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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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 20.7.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K016699
Spisová značka: 2K/34/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníčky: Anna Karcolová, nar.
07.03.1972, bytom Martina Hattalu 2160/44, 026 01 Dolný Kubín, správkyňou ktorej je: JUDr. Marína Gallová, so
sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Konečný návrh rozvrhu výťažku doručený súdu dňa 23.01.2015 s ch v a ľ u j e tak, že správca uspokojí veriteľov
prihlásených nezabezpečených pohľadávok nasledovne:
EOS KSI SLOVENSKO, s.r.o., IČO: 35 724 803
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo,
IČO: 37 905 481,
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IČO: 30 796 482
Poučenie:

vo výške 1.934,79 eur
vo výške

375,63 eur
vo výške

68,51 eur

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 21.7.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K016700
Spisová značka: 2K/42/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Petrík, nar.
19.04.1972, bytom Ul. Tretia 243/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, , ktorého správcom je: HMG Recovery, k.s., so sídlom
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 21.7.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K016701
Spisová značka: 31K/51/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SIDEO Slovakia s.r.o., so sídlom Družstevná 2821/5, 942
01 Šurany, IČO: 46 167 927, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SIDEO Slovakia s.r.o., so sídlom
Družstevná 2821/5, 942 01 Šurany, IČO: 46 167 927, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SIDEO Slovakia s.r.o., so sídlom Družstevná 2821/5, 942
01 Šurany, IČO: 46 167 927, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SIDEO Slovakia s.r.o., so sídlom
Družstevná 2821/5, 942 01 Šurany, IČO: 46 167 927, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka SIDEO Slovakia s.r.o., so sídlom Družstevná 2821/5, 942 01 Šurany, IČO:
46 167 927.
Súd ustanovuje správcu JUDr. Jozef Majorán, Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Nitra, S423.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o
konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.7.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K016702
Spisová značka: 31K/39/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Gertruda Sinninghe, nar.
28.11.1979, bytom A. Gyürkyho 877/3, 936 01 Šahy, ktorého správcom je Mgr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie
Farská 30, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Mariánovi Dobišovi, so sídlom kancelárie Farská 30, 949
01 Nitra odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 33,65 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Mgr. Mariána Dobiša, so
sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 199,62 eura z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 109/2014, do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať 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 O.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu
môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
výdavky predbežného asprávcu
o zmene platiť.
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V
odvolaní sa
má popri
všeobecných náležitostiach
(§ 42aods.
3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje,
v akom
Obchodný
vestník
142/2015
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
27.07.2015
rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§205 ods.1 O.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.7.2015
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K016636
Krajský súd Banská Bystrica
Sp. zn.: 27-24K 147/1995 - Sn
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo Zbýňov " v konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: družstvo Zbyňov, 031 19 Zbyňov, Slovenská republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 210 773
Súd zverejňuje rozvrhové uznesenie:

27-24K 147/95-Sn-1823

ROZVRHOVÉ UZNESENIE
SKRÁTENÉ ZNENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roľnícke družstvo
Zbýňov, „v konkurze“, 031 19 Zbyňov, IČO: 00 210 773, za ktorého koná JUDr. Matúš Boľoš, Horná 23, 974 01
Banská Bystrica o rozdelení výťažku 13.291,56 € + 60,84 € = 13.352,40 €, takto

rozhodol:

I.

Pohľadávky na oddelené uspokojenie:

por.č.
18)
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1, Praha 4 -Michle, Česká
republika, IČO: 649 48 242 (pôvodne uplatnené veriteľom POĽNOBANKA, a. s., Vajnorská 21, Bratislava)
– pohľadávka 125.189,55 € (3.771.460,26 Sk) neuspokojuje sa,
20a) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Konsolidačná banka, štátny peňažný ústav, Cintorínska 21, Bratislava) – pohľadávka 50.997,98 €
(1.536.365,18 Sk) neuspokojuje sa,
20b) GENARO INVESTMENTS LIMITED, so sídlom 229 Arch. Makariou III Ave, Meliza Court, 4th,
Floor, 3105 Limassol, Cyprus, IČO: HE 138109 (pôvodne uplatnené veriteľom Konsolidačná banka, štátny
peňažný ústav, Cintorínska 21, Bratislava) – pohľadávka 46.505,25 € (1.401.017,20 Sk) neuspokojuje sa,
40)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica, Daňový úrad II. Žilina, Dolné Rudiny 1,
Žilina) – pohľadávka 8.675,06 € (261.345, – Sk) neuspokojuje sa.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmena a výdavky správcov konkurznej podstaty:
JUDr. Matúš Boľoš, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica – pohľadávka 2.472,05 € + 24,70 €| uspokojuje sa
vo výške 2.496,75 €,
JUDr. Pavel Tamaši, Červená 19, 010 01 Žilina – pohľadávka 0,– € uspokojuje sa vo výške 0,– €.

I.
·

Súdny poplatok za konkurzné konanie:
Slovenská republika, Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, Banská Bystrica – pohľadávka 1.991,50
€ uspokojuje sa vo výške 1.991,50 €.

I.

Pohľadávky proti podstate podľa ust. § 31 ods. 2 ZKV:

por. č.
8)
JUDr. Jozef Rišian, súdny exekútor, Exekútorský úrad, Pivovarská 1069, Žilina – pohľadávka
2.625,90 € (79.108,02 Sk) uspokojuje sa vo výške 408,85 €,
40)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica, Daňový úrad II, Žilina, Dolné Rudiny 1,
Žilina) – pohľadávka 19.633,37 € (591.474,90 Sk) uspokojuje sa vo výške 3.056,90 €,
43)
JUDr. Jozef Kaduch, Exekútorský úrad v Žiline, súdny exekútor, Dolný val 30, Žilina – pohľadávka
50.707,76 € (1.527.622,– Sk) uspokojuje sa vo výške 7.895,15 €.

I.

Pohľadávky druhej triedy:

por. č.
11)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav, Štefánikova 27, Bratislava) –
pohľadávka 66.068,74 € (1.990.387,– Sk) neuspokojuje sa,
15)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, pobočka Žilina, Hurbanova 16,
Žilina) – pohľadávka 291.582,15 € (8.784.204,– Sk) neuspokojuje sa,
19)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Národný úrad práce Bratislava, Župné nám. 5, Bratislava, Okresný úrad práce Žilina, Hurbanova
16, Žilina) – pohľadávka 30.054,87 € (905.433,– Sk) neuspokojuje sa,
25)

Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
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25)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Chemická zdravotná poisťovňa APOLLO, Bratislava, Vlčie hrdlo 893, Bratislava, pobočka Púchov,
Ul. 1. mája 896, Púchov) – pohľadávka 941,88 € (28.375,– Sk) neuspokojuje sa,
32a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava – pohľadávka 47.715,59 €
(1.437.480,– Sk) neuspokojuje sa,
32b) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, pobočka Žilina, P. O.
Hviezdoslava 26, Žilina) – pohľadávka 69.142,86 € (2.082.997,70 Sk) neuspokojuje sa,
40)
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica, Daňový úrad II, Žilina, Dolné Rudiny 1,
Žilina) – pohľadávka 11.843,03 € (356.783,– Sk) neuspokojuje sa.

I.

Pohľadávky III. triedy:

por. č.
2)
Hotel Jantár Dudince, s. r. o., Majzonovo námestie 2A, Nové Zámky, IČO: 45 445 176 (pôvodne
uplatnené veriteľom PRIVATEX-AGRO, spol. s r. o., Komárňaská cesta 21, Nové Zámky) – pohľadávka
966,34 € (29.112,– Sk) neuspokojuje sa,
3)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700 (pôvodný
veriteľ Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, Bratislava) – pohľadávka 1.185,49 € (35.714,– Sk)
neuspokojuje sa,
4)
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina, IČO: 36 672 297 (pôvodne
uplatnené veriteľom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Bôrická cesta 107, Žilina) – pohľadávka
1.941,24 € (58.481,85 Sk) neuspokojuje sa,
5)
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591, Žilina, IČO: 36 403 008 (pôvodne uplatnené
veriteľom Stredoslovenské energetické závody, š. p., Ul. Republiky 5, Žilina) - pohľadávka 4.984,40 €
(150.160,– Sk) neuspokojuje sa,
9)
Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s., Žilinská cesta 49/25, Lietavská Lúčka, IČO: 31 531 837 –
pohľadávka 961,21 € (28.957,30 Sk) neuspokojuje sa,
12)
JUDr. Estera Verešová, súdna exekútorka, Exekútorský úrad, Jána Reka 1039/11, Žilina pohľadávka 698,10 € (21.031,– Sk) neuspokojuje sa,
13)
Roľnícka spoločnosť, a. s., Bottovo 154, IČO: 315 807 00 – pohľadávka 5.297,28 € (159.586,– Sk)
neuspokojuje sa,
14)

Ján Fusko, Ul. Janka Kráľa 764/3, Rajec – pohľadávka 1.119,80 € (33.735,– Sk) neuspokojuje sa,

16)
Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava (pôvodne uplatnené
veriteľom Slovenská republika, Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ulica 28, Žilina) - pohľadávka 134,70 €
(4.058,– Sk) neuspokojuje sa,
17)
Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 31 322 051 (pôvodne uplatnené veriteľom
UNION poisťovacia a. s., Páričkova 18, Bratislava) – pohľadávka 785,40 € (23.661,– Sk) neuspokojuje sa,
18)
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1, Praha 4-Michle, Česká
republika, IČO: 649 48 242 (pôvodne uplatnené veriteľom POĽNOBANKA, Vajnorská 21, Bratislava) –
pohľadávka 125.189,55 € (3.771.460,26 Sk) neuspokojuje sa,
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20a) Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 (pôvodne uplatnené
veriteľom Konsolidačná banka, štátny peňažný ústav, Cintorínska 21, Bratislava) – pohľadávka 50.997,98 €
(1.536.365,18 Sk) neuspokojuje sa,
20b) GENARO INVESTMENTS LIMITED, so sídlom 229 Arch.Makariou III Ave, Meliza Court, 4th, Floor,
3105 Limassol, Cyprus, IČO: HE 138109 (pôvodne uplatnené veriteľom Konsolidačná banka, štátny
peňažný ústav, Cintorínska 21, Bratislava) - pohľadávka 46.505,25 € (1.401.017,20 Sk) neuspokojuje sa,
22)
Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Ul. Hraničná 664/16, Poprad, IČO: 31 707 874 – pohľadávka 345,63
€ (10.412,30 Sk) neuspokojuje sa,
23)
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina – pohľadávka 1.527,88 € (46.029,– Sk)
neuspokojuje sa,
24)
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Predmestská 71, Žilina, IČO: 00 169 048 (pôvodne
uplatnené veriteľom JEDNOTA spotrebné družstvo Žilina, Predmestská 71, Žilina) – pohľadávka 6.807,24 €
(205.075,– Sk) neuspokojuje sa,
26)
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO:31 322 832 (pôvodne uplatnené veriteľom
SLOVNAFT BENZINOL, a. s., Mlynské Nivy 48, Bratislava) – pohľadávka 49.333,73 € (1.486.228,– Sk)
neuspokojuje sa,
27)

Myšiak Ján, Jasenové 190, Kľače – pohľadávka 4.332,64 € (130.525,– Sk) neuspokojuje sa,

28)

Albertová Anna, Jasenové 190, Kľače – pohľadávka 2.488,98 € (74.983,– Sk) neuspokojuje sa,

29)

Slyšková Pavla, Jasenové 74, Kľače – pohľadávka 3.088,66 € (93.049,– Sk) neuspokojuje sa,

30)

Fojtíková Anna, Jasenové 46, Kľače - pohľadávka 2.750,18 € (82.852,– Sk) neuspokojuje sa,

31)

Albert Jozef, Jasenové 190, Kľače - pohľadávka 908,32 € (27.364,– Sk) neuspokojuje sa,

33)

Masár Karol, Konská č. 37 - pohľadávka 2.679,45 € (80.721,– Sk) neuspokojuje sa,

35)

Ďurčanský Ladislav, Kľače č. 77 - pohľadávka 2.091,85 € (63.019,– Sk) neuspokojuje sa,

36)
CBA Považská Bystrica, a. s. "v konkurze", Tatranská 296, Považská Bystrica, IČO: 36 010 413
(pôvodne uplatnené veriteľom PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298, Považská Bystrica) –
pohľadávka 6.155,74 € (185.447,88 Sk) neuspokojuje sa,
37)
Pošteková Irena, Clementisova 1035/2, Kysucké Nové Mesto – pohľadávka 929,43 € (28.000,– Sk)
neuspokojuje sa,
38)
sa,

Imrišek Marián, nar. 21.11.1962, Dlhá 98, Nitra – pohľadávka 597,49 € (18.000,– Sk) neuspokojuje

39)

Brezániová Olga, Nádražná 327, Rajec – pohľadávka 1.383,84 € (41.689,60 Sk) neuspokojuje sa,

41)
Ing. Majchránková Mária, nar. 03.03.1955, Smrekova 189/4, Rajec - pohľadávka 597,49 € (18.000,–
Sk) neuspokojuje sa,
42)

Valach Ján, Zbyňov 21, Kľače – pohľadávka 954,76 € (28 763, – Sk) neuspokojuje sa,

44)
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 - pohľadávka
37.668,75 € (1.134.808,70 Sk) neuspokojuje sa,
45)

Smuda Ján, Ul. Hlavná č. 4, Zbyňov – pohľadávka 2.193,95 € (66.095,– Sk) neuspokojuje sa,

46)

Smuda Pavol, Ul. Hlavná č. 4, Zbyňov – pohľadávka 908,32 € (27.364,– Sk) neuspokojuje sa,
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47)
Poľnohospodárske družstvo Púchov "v likvidácii", Púchov, IČO: 00 200 182 - pohľadávka 1.296,87 €
(39.069,50 Sk) neuspokojuje sa,
48)
VÍTKOVICE, a. s., Ruská 2887/101, Vítkovice, Česká republika, IČO: 451 93 070 – pohľadávka
2.970,69 € (89.495 – Sk) neuspokojuje sa,
49)

Miškovský Ferdinand, Kľače 98 – pohľadávka 10.426,28 € (314.102,– Sk) neuspokojuje sa,

50)

Jánoš Michal, Zbyňov 140 – pohľadávka 2.982,21 € (89.842, – Sk) neuspokojuje sa,

51)
TECHNOMARKET spol. s r. o. "v likvidácii", Púchovská 16, Bratislava, IČO: 17 325 153 pohľadávka 1.557,65 € (46.925,70 Sk) neuspokojuje sa,
52)

Minárik Štefan, Konská 232 – pohľadávka 1.829,88 € (55.127,– Sk) neuspokojuje sa,

53)
UNIQA poisťovňa, a. s., Lazaretská 15, Bratislava, IČO: 00 653 501 (pôvodne uplatnené veriteľom
R+V Poisťovňa, a.s., Dunajská 68, Bratislava) – pohľadávka 777,83 € (23.433,– Sk) neuspokojuje sa,
54)
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a. s., Kremnička 2, Banská Bystrica, IČO: 35 706 660
(pôvodne uplatnené veriteľom SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a. s., Ivanka pri Dunaji, OZ Banská
Bystrica, Kremnička 2, Banská Bystrica) – pohľadávka 2.045,21 € (61.614,– Sk) neuspokojuje sa,
55)

Bohdal Jozef, nar. 03.01.1946, Zbyňov 108 – pohľadávka 954,76 € (28.763,– Sk) neuspokojuje sa,

56)
Dubec Pavol, nar. 05.06.1956, Jasenové 169, Kľače – pohľadávka 483,40 € (14.563,– Sk)
neuspokojuje sa,
57)
sa,

Gelatíková Jozefa, nar. 23.01.1950, Kľače 102 – pohľadávka 483,40 € (14.563,– Sk) neuspokojuje

58)
Grambličková Margita MUDr., nar. 30.07.1947, Osloboditeľov č. 418/61, Rajecké Teplice pohľadávka 483,40 € (14.563,– Sk) neuspokojuje sa,
59)
Linetová Anna, nar. 24.12.1949, Ďurčiná 253, Rajec – pohľadávka 2.218,23 € (66.826,– Sk)
neuspokojuje sa,
60)
Linet Štefan, ml., nar. 6.11.1979, Ďurčiná 253, Rajec – pohľadávka 597,49 € (18.000,– Sk)
neuspokojuje sa,
61)

Linet Štefan, st., nar. 15.02.1947, Ďurčiná – pohľadávka 597,49 € (18.000,– Sk) neuspokojuje sa,

62)

Linet Jozef, nar. 03.02.1975, Ďurčiná – pohľadávka 597,49 € (18.000,– Sk) neuspokojuje sa,

63)

Linetová Ivana, nar. 03.02.1977, Ďurčiná – pohľadávka 597,49 € (18.000,– Sk) neuspokojuje sa,

64)
Mikolková Pavla, nar. 24.05.1953, Jasenové 78 – pohľadávka 4.061,96 € (122.370,50 Sk)
neuspokojuje sa,
65)
Pekárová Martina, nar. 20.05.1975, Jasenové 78 – pohľadávka 597,49 € (18.000,– Sk)
neuspokojuje sa,
66)

Pekara Anton, nar. 07.04.1971, Jasenové 78 – pohľadávka 597,49 €(18.000,– Sk) neuspokojuje sa,

67)
Reková Mariana, nar. 20.10.1972, T. Ružičku 9, Žilina - pohľadávka 597,49 € (18.000,– Sk)
neuspokojuje sa,
68)
Slovenská republika, Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, Bratislava
(pôvodne uplatnené veriteľom Okresný súd Žiar nad Hronom, Matice slovenskej 5/1, Žiar nad Hronom) –
pohľadávka 623,12 € (18.772,– Sk) neuspokojuje sa,
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Obec Zbyňov – pohľadávka 4.797,62 € (144.533,– Sk) neuspokojuje sa,

70)
INMEFIN, s.r.o., Opletalova 1284/37, Praha 1, Česká republika, IČO: 258 30 902 – pohľadávka
961,43 € (28.964,– Sk) neuspokojuje sa.

I.

Správca konkurznej podstaty je povinný poukázať veriteľom priznané sumy v lehote do 10 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia a súdu predložiť doklady o splnení uznesenia v lehote do 15 dní od jeho
právoplatnosti spolu s návrhom na zrušenie konkurzu a zbavenie funkcie správcu.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30
dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

V Banskej Bystrici, dňa 22. júla 2015

JUDr. Miriam S n i n s k á
samosudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
JUDr. Mária Michaleková

K016637
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 3K/66/2004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Výroba textilných strojov, spoločnosť s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dvorčianska 59, 949 05 Nitra, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 144 919
Súd zverejňuje iné:

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

č.k. 3K/66/2004-811

Predvolanie
na prerokovanie konečnej správy
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o vyúčtovaní a odmene SKP

na deň 4. augusta 2015 (utorok) o 10.00 hod.
v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava, č. dv. 37, prízemie

·

SKP: Prvý správcovský dom, k.s.,
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 665

·

úpadcu: Výroba textilných strojov, spoločnosť s r.o.,
Dvorčianska 59, 949 05 Nitra, IČO: 34 144 919

Účasť úpadcu nie je nutná.
Voči konečnej správe neboli podané námietky
Na pojednávanie sa predvoláva správca a úpadca.
Účasť správcu je nutná.

V Bratislave, dňa 16.07.2015

JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K016638
Krajský súd Bratislava
Sp. zn.: 38K/177/1996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hygia spol. s r.o.
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jaskovský rad 207, 831 01 Bratislava, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 319 793
Súd zverejňuje iné:

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

č.k. 38K/177/1996-336

Predvolanie
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na prerokovanie konečnej správy
o vyúčtovaní a odmene SKP

na deň 4. augusta 2015 (utorok) o 10.15 hod.
v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava, č. dv. 37, prízemie

·
·

SKP: JUDr. Ladislav Kružlík, Ďatelinova 2, 821 01 Bratislava
úpadcu: Hygia spol. s r.o., Jaskovský rad 207, 831 01 Bratislava, IČO: 31 319 793

Účasť úpadcu nie je nutná.
Voči konečnej správe neboli podané námietky.
Na pojednávanie sa predvoláva správca a úpadca.
Účasť správcu je nutná.

V Bratislave, dňa 16.07.2015

JUDr. Eugen Palášthy
sudca
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