Obchodný vestník 214/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2015

K024124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KPP, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2777, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 406 239
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2014 S 1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie ponukového konania č. 3 na predaj majetku úpadcu – III. kolo
Vyhlasovateľ iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu KPP, s.r.o. v konkurze, sídlom Družstevná 2777, 066
01 Humenné (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje III. kolo
ponukového konania č. 3 na predaj majetku úpadcu, ktorým sú pohľadávky úpadcu – podľa položiek pod por.
č. 547,548, 551 až 559, 564,; predmetný súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 138/2014, dňa 21.7.2014
a položiek č. 596 až 616; predmetný súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 150/14, dňa 6.8.2014 (ďalej len
„Predmet ponuky“).
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle Podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi
doručená ako prvá. Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: najvyššia ponuka
Predmetu ponuky, pričom zástupca veriteľov si zároveň vyhradzuje právo rozhodnúť o odmietnutí v prípade, že táto
bude zjavne neadekvátna.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku). Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne (a to po
predošlej dohode do 17:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej uzavretej obálke na adresu: iTRUSTee
Restructuring, k.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava s označením: “Ponukové konanie č.3, 1K/17/2014 - neotvárať.“
Podrobné Podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno emailom na: danickova@itrust.sk resp. telefonicky na: 0907 397
703. Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
Vo Vranove nad Topľou, dňa 12.10.2015, iTRUSTee Restructuring, k.s. – správca

K024125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samat Kovoizospol spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľanová 6, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 324 908
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2014 S 1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo

Hlavná
kategória

Názov

Popis

Cena(EUR) Množstvo

10

hnuteľný
majetok

Súbor výpočtovej techniky

1x počítač, 1x monitor, 1x tlačiareň, 1x multifunkčná
tlačiareň, 2x reproduktory

300
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11

pohľadávka z
účtu

Úroky z účtu za 2/2015

0,01

1

12

pohľadávka z
účtu

Úroky z účtu za 3/2015

0,01

1

13

pohľadávka z
účtu

Úroky z účtu za 5/2015

0,07

1

14

pohľadávka z
účtu

Úroky z účtu za 6/2015

0,13

1

15

pohľadávka z
účtu

Úroky z účtu za 7/2015

0,25

1

16

pohľadávka z
účtu

Úroky z účtu za 8/2015

0,27

1

17

pohľadávka z
účtu

Úroky z účtu za 9/2015

0,25

1

18

pohľadávka z
účtu

elektrická energia za 11/2014

refakturácia nákladov el. energie podľa zmluvy

972,09

1

19

pohľadávka z
účtu

elektrická energia za 12/2014

refakturácia el. energie podľa zmluvy

808,95

1

20

pohľadávka z
účtu

prenájom priestoru za 1/2015

prenájom priestoru za 1/2015 podľa zmluvy

960

1

21

pohľadávka z
účtu

prenájom priestoru za 2/2015

prenájom priestoru za 2/2015 podľa zmluvy

960

1

22

pohľadávka z
účtu

prenájom priestoru za 3/2015

prenájom priestoru za 3/2015 podľa zmluvy

960

1
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23

pohľadávka z
účtu

elektrická energia za 2/2015

refakturácie el. energie za 2/2015 podľa zmluvy

752,7

1

24

pohľadávka z
účtu

elektrická energia za 03/2015

refakturácie el. energie za 3/2015 podľa zmluvy

762,12

1

25

pohľadávka z
účtu

prenájom priestoru za 4/2015

prenájom priestoru za 4/2015 podľa zmluvy

960

1

26

pohľadávka z
účtu

elektrická energia za 04/2015

refakturácie el. energie za 04/2015 podľa zmluvy

701,72

1

27

pohľadávka z
účtu

prenájom priestoru za 5/2015

prenájom priestoru za 5/2015 podľa zmluvy

960

1

28

pohľadávka z
účtu

elektrická energia za 5/2015

refakturácia el. energie za 5/2015 podľa zmluvy

693,44

1

29

pohľadávka z
účtu

prenájom priestoru za 6/2015

prenájom priestoru za 6/2015 podľa zmluvy

960

1

30

pohľadávka z
účtu

prenájom priestoru za 7/2015

prenájom priestoru za 7/2015 podľa zmluvy

960

1

31

pohľadávka z
účtu

elektrická energia za 6/2015

refakturácia el. energie za 6/2015 podľa zmluvy

688,44

1

32

pohľadávka z
účtu

elektrická energia za 7/2015

refakturácia el. energie za 7/2015

687,48

1

33

pohľadávka z
účtu

elektrická energia za 01/2015

refakturácie el. energie za 1/2015

784,13

1

34

pohľadávka z
účtu

prenájom priestoru za 12/2014

prenájom priestoru za 12/2014 na základe zmluvy

960

1

Úroky z účtu za 4/2015

úroky z účtu

0,06

1

35

pohľadávka z
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35

pohľadávka z
účtu

Úroky z účtu za 4/2015

úroky z účtu

0,06

1

36

pohľadávka z
účtu

Pohľadávka voči notárke

Pohľadávka voči notárskemu úradu Vršanská

6776,73

1

37

pohľadávka z
účtu

vklad hotovosti na účet

49,17

1

38

pohľadávka z
účtu

prevod z účtu úpadcu

9,52

1

39

pohľadávka z
účtu

Daňový úrad - vrátenie nadmerného
Daňový úrad - vrátenie nadmerného odpočtu
odpočtu

240,63

1

40

pohľadávka z
účtu

Daňový úrad - vrátenie nadmerného
Daňový úrad - vrátenie nadmerného odpočtu
odpočtu

598,36

1

41

pohľadávka z
účtu

Daňový úrad - vrátenie nadmerného
Daňový úrad - vrátenie nadmerného odpočtu
odpočtu

21,91

1

42

pohľadávka z
účtu

Daňový úrad - vrátenie nadmerného
Daňový úrad - vrátenie nadmerného odpočtu
odpočtu

1813,14

1

43

pohľadávka z
účtu

Daňový úrad - preplatok

Daňový úrad -preplatok

679,07

1

44

pohľadávka z
účtu

preplatok

preplatok

37,8

1

45

pohľadávka z
účtu

úroky z účtu 9/2015

úroky z účtu

0,26

1

46

pohľadávka z
účtu

prenájom priestoru za 2015

prenájom priestoru za 7/2015 podľa zmluvy

960

1

prevod z účtu úpadcu 15.12.2014

V Bratislave, dňa 03.11.2015
KRIVANKON k.s.
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správca S 1704

K024126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samat Kovoizospol spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľanová 6, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 324 908
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2014 S 1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo

65

66

Hlavná
kategória

Názov

Popis

Cena(EUR) Množstvo Detaily

Opis zabezpečovacieho práva v 1. poradí: Zmluva o zriadení
záložného práva k pohľadávkam zo dňa 24.10.2007 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2009; Opis a výška zabezpečenej
pohľadávka voči
pohľadávky: Iná pohľadávka vo výške 2.222.537,42 EUR na
peňažná
DSC Building a.s.; základe Zmluvy o kontokorentom úvere č. 2500/06/045
963,73
pohľadávka
faktúra č. FO70009 uzatvorenej dňa 06.11.2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
26.04.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 24.10.2007, Dodatku č. 3 zo
dňa 04.11.2008 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.03.2009, ktorá je
zapísaná v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 26.

pohľadávka voči
peňažná
EUROSTAV SK,
pohľadávka s.r.o.; faktúra č.
1010/057

Opis zabezpečovacieho práva v 1. poradí: Zmluva o zriadení
záložného práva k pohľadávkam zo dňa 24.10.2007 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2009; Opis a výška zabezpečenej
pohľadávky: Iná pohľadávka vo výške 2.222.537,42 EUR na
základe Zmluvy o kontokorentom úvere č. 2500/06/045
8244,58
uzatvorenej dňa 06.11.2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
26.04.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 24.10.2007, Dodatku č. 3 zo
dňa 04.11.2008 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.03.2009, ktorá je
zapísaná v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 26.

1

1

DIČ DLŽNÍKA:
2022365389
IČ DPH DLŽNÍKA:
SK2022365389
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA: 36 765
546
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA: DSC
Building a.s.
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Odborárska 1270/3
, Bratislava 831 02
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

DIČ DLŽNÍKA:
2022413679
IČ DPH DLŽNÍKA:
SK2022413679
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA: 36 798
304
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
EUROSTAV SK,
s.r.o.
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Vyšehradsá 12,
Bratislava 851 06

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

5

Obchodný vestník 214/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2015
Bratislava 851 06
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

67

68

pohľadávka voči
peňažná
ELORA Slovakia,
pohľadávka s.r.o.; faktúra č.
810/0126

peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka JaR , s.r.o.

Opis zabezpečovacieho práva v 1. poradí: Zmluva o zriadení
záložného práva k pohľadávkam zo dňa 24.10.2007 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2009; Opis a výška zabezpečenej
pohľadávky: Iná pohľadávka vo výške 2.222.537,42 EUR na
základe Zmluvy o kontokorentom úvere č. 2500/06/045
1782,88
uzatvorenej dňa 06.11.2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
26.04.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 24.10.2007, Dodatku č. 3 zo
dňa 04.11.2008 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.03.2009, ktorá je
zapísaná v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 26.

pohľadávka z neuhradenej faktúry

3577,64

1

DIČ DLŽNÍKA:
2020136382
IČ DPH DLŽNÍKA:
SK2020136382
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA: 36 406
503
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA: ELORA
Slovakia, s.r.o.
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Slovanská cesta
203, Čadca 022 01
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
2023129592
IČ DPH DLŽNÍKA:
SK2023129592
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA: 45 880
735
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA: JaR ,
s.r.o.
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Betliarska 12,
Bratislava 851 07
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

DIČ DLŽNÍKA:
2020136382
IČ DPH DLŽNÍKA:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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69

70

71

72

pohľadávka voči
peňažná
ELORA Slovakia,
pohľadávka s.r.o.; faktúra č.
810/0081

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka
Corpia a.s.

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka
AL-KOVO s.r.o.

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka ALUVO-MONT,
s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2015

Opis zabezpečovacieho práva v 1. poradí: Zmluva o zriadení
záložného práva k pohľadávkam zo dňa 24.10.2007 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 31.03.2009; Opis a výška zabezpečenej
pohľadávky: Iná pohľadávka vo výške 2.222.537,42 EUR na
základe Zmluvy o kontokorentom úvere č. 2500/06/045
2446,21
uzatvorenej dňa 06.11.2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
26.04.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 24.10.2007, Dodatku č. 3 zo
dňa 04.11.2008 a Dodatku č. 4 zo dňa 31.03.2009, ktorá je
zapísaná v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 26.

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

770,33

936,8

3539,68

1

IČ DPH DLŽNÍKA:
SK2020136382
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA: 36 406
503
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA: ELORA
Slovakia, s.r.o.
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Slovanská cesta
203, Čadca 022 01
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:
936,80

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

73

74

75

76

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka
EUREKA PRO a.s.

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka LinFOR PBK s.r.o.,
ČR

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka LinFOR PBK s.r.o.,
ČR

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka LinFOR PBK s.r.o.,

39,15

43,8

3900

3207,6

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Suma istiny:
Suma
príslušenstva:
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Mena istiny a
príslušenstva:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Suma istiny:
Suma
príslušenstva:
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Mena istiny a
príslušenstva:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 06.11.2015

pohľadávka LinFOR PBK s.r.o.,
ČR

77

78

79

80

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka
OFIN a.s.

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka
OFIN a.s.

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka
OFIN a.s.

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka
OFIN a.s.

Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Suma istiny:
Suma
príslušenstva:
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Mena istiny a
príslušenstva:

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

9607,25

10553,21

3708,72

10818,3

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
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Deň vydania: 06.11.2015
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

81

82

83

84

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka
OFIN a.s.

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka
OFIN a.s.

Peňažná
peňažná
pohľadávka voči
pohľadávka
OFIN a.s.

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka
PULTEC LIMITED

2985,98

982,49

6446,46

3283,2

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
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(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

85

86

87

88

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka
PULTEC LIMITED

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka
PULTEC LIMITED

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka
START spol. s r.o.

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka
START spol. s r.o.

1700

32226

261,98

647,14

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
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Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

89

90

91

92

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka z neuhradenej faktúry
pohľadávka
START spol. s r.o.

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka Stavoterm
Michalovce

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Vagner Alena

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Váhostav-SK

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

12312,76

58381,89

13,81

3112,9

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:
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93

94

95

96

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Váhostav-SK

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Váhostav-SK

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Váhostav-SK

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Váhostav-SK

Konkurzy a reštrukturalizácie

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

Deň vydania: 06.11.2015

151,87

2364,47

208,8

428,73

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:
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97

98

99

100

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Váhostav-SK

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Váhostav-SK

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Váhostav-SK

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka
Váhostav-SK

Konkurzy a reštrukturalizácie

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

Deň vydania: 06.11.2015

156,54

7,74

559,21

117,36

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

1

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
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101

102

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka Zimné záhrady
s.r.o.

Peňažné
peňažná
pohľadávky voči
pohľadávka Zimné záhrady
s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie

pohľadávka z neuhradenej faktúry

pohľadávka z neuhradenej faktúry

Deň vydania: 06.11.2015

2150

146,86

1

1

IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

DIČ DLŽNÍKA:
IČ DPH DLŽNÍKA:
IČO / Dátum
narodenia
DLŽNÍKA:
Obchodné meno /
Meno a priezvisko
DLŽNÍKA:
Sídlo / Trvalý pobyt
DLŽNÍKA:
Stav pohľadávky
(exekučný titul,
súdne konanie):
Právny dôvod
vzniku pohľadávky:
Suma istiny v EUR:

V Bratislave, dňa 03.11.2015
KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K024127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Firbasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľovnícka 1, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/14/2014 S 1269
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/14/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
zo speňaženia majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty
v zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ( ďalej iba „ZKR“
) pre nezabezpečených veriteľov úpadcu

Margita Firbasová, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01 Šamorín
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

15

Obchodný vestník 214/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2015

1. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trnava č. k. 23K/14/2014 zo dňa 16.10.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
205/2014 dňa 27.10.2014 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Margita Firbasová, nar. 7.10.1941, bytom
Poľovnícka 1, 931 01 Šamorín (ďalej len „úpadca“). Zároveň som bola ustanovená za správcu úpadcu.
Bezodkladne po ustanovení do funkcie správcu som začala zisťovať majetok úpadcu podliehajúci konkurzu a
uskutočňovať úkony smerujúce na zabezpečenie tohto majetku. Súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 245/2014 dňa 23.12.2014, v Obchodnom vestníku č. 72/2015 dňa
16.04.2015, v Obchodnom vestníku č. 108/2015 dňa 09.06.2015, v Obchodnom vestníku č. 136/2015 dňa
17.07.2015, v Obchodnom vestníku č. 152/2015 dňa 10.08.2015, v Obchodnom vestníku č. 161/2015 dňa
21.08.2015, v Obchodnom vestníku č. 183/2015 dňa 24.09.2015, v Obchodnom vestníku č. 203/2015 dňa
22.10.2015. Do súpisu majetku úpadcu bol zahrnutý aj nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu priebežne sú zapisované vykonané zrážky z dôchodku úpadcu.
V rozsahu v akom nebol uspokojený zabezpečený veriteľ SR – Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava z výťažku
z oddelenej podstaty, bol zaradený na uspokojenie z výťažku zo všeobecnej podstaty.
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty tvoria najmä zrážky z dôchodku úpadcu. Časť
výťažku bola získaná zaistením peňažných prostriedkov na bankovom účte úpadcu a speňažením vkladnej knižky
úpadcu.
Ku dňu zostavenia tohto návrhu rozvrhu neevidujem žiadne spory, ktoré by bránili uskutočniť tento rozvrh.
Zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 162/2015 dňa 24.8.2015.
Súčasne som zverejnila zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku. Proti zoznamu pohľadávok proti podstate nebola
podaná žiadna námietka.
2. Rozvrhová časť
Súpisová
hodnota v Eur

Opis súpisovej zložky majetku

Výťažok
Eur

Pohľadávka z účtu: číslo účtu (názov a forma vkladu): vkladná knižka č. 22561810/0900, banka: Slovenská
17,15
sporiteľňa, a.s., mena: Eur, zostatková suma: 17,15 spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1

10,5

Pohľadávka z účtu: číslo účtu (názov a forma vkladu): osobný účet č. 4020055402/3100, banka: Sberbank
999,36
Slovensko, a.s., mena: Eur, DZ: 999,36 Eur, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1

999,36

iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
118,32
Šamorín, vo výške 118,32 Eur uskutočnená za december 2014,

118,32

iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
118,32
Šamorín, vo výške 118,32 Eur uskutočnená za január 2015 ,

118,32

iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
118,32
Šamorín, vo výške 118,32 Eur uskutočnená za február 2015,

118,32

iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
107,7
Šamorín, vo výške 107,70 Eur uskutočnená za marec 2015,

107,7

iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
107,7
Šamorín, vo výške 107,70 Eur uskutočnená za apríl 2015,

107,7
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iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
107,7
Šamorín, vo výške 107,70 Eur uskutočnená za máj 2015,

107,7

iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
107,7
Šamorín, vo výške 107,70 Eur uskutočnená za jún 2015,

107,7

iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
107,7
Šamorín, vo výške 107,70 Eur uskutočnená za júl 2015,

107,7

Iná majetková hodnota:nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
329,62
vo výške 329,62 eur

329,62

iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
107,7
Šamorín, vo výške 107,70 Eur uskutočnená za august 2015,

107,7

iná majetková hodnota: zrážka z dôchodku p. Margity Firbasovej, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01
107,7
Šamorín, vo výške 107,70 Eur uskutočnená za september 2015

107,7

Spolu

2448,34

x

Celkové pohľadávky proti všeobecnej podstate sú spolu s odmenou správcu z výťažku vo výške 880,04 Eur.
Pohľadávky proti podstate sa môžu navýšiť najmä o bankové poplatky, odmenu z ďalšieho výťažku, ktorý
predpokladám z ďalšej zrážky zo mzdy, príp. poštovné, tel. výdavky. Rezerva pre budúce pohľadávky proti podstate
je vo výške 50,00 Eur.
Celkový výťažok zo speňaženia majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty je spolu vo výške 2448,34
Eur. Na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov pripadá spolu 1518,30 Eur nasledovne:

1. Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, SR - pripadá na úhradu 310,89
Eur.
2. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO 30 807 484, SR – pripadá
na úhradu 66,13 Eur.
3. SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, SR – pripadá na úhradu 1122,95 Eur.
4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, SR – pripadá na
úhradu 18,33 Eur.
Navrhujem, aby zástupca veriteľov tento návrh konečného rozvrhu výťažku v súlade s ustanovením § 101 zákona č.
7/2005 Z. z. o príslušnom znení schválil v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Tento návrh sa doručenie zástupcovi veriteľov pred zverejnením v Obchodnom vestníku. Podrobnosti ohľadom
tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty sú na nahliadnutie v správcovskom spise.
V Trnave dňa 20.10.2015
JUDr. Lea Gubová
správca úpadcu Margita Firbasová
Prílohy :
Rozvrh oddelenej podstaty zo dňa 20. 10. 2015
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K024128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Hofer, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 81, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 370 748
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/33/2015 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 6K/33/2015 zo dňa 07.09.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku
175/2015 vydanom dňa 11.09.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ing. Hofer, spol. s r.o., so sídlom
Komárňanská 81, 821 09 Bratislava, IČO: 31 370 748, spoločnosťzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 8129/B a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava, značka správcu S1704, ako správca
úpadcu v súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
6K/33/2015, že
dňa 02.11.2015, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038
351, ktorý si v konkurznom konaní prihlásil súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok:
1, Celková výška súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok je 5 618,20 Eur (celková suma istín – 2 941,32
Eur, úroky z omeškania 1 827,96 Eur a náklady z uplatnenia 848,92 Eur)
2, Celková výška súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok je 1 562,38 Eur (celková suma istín –800,00
Eur, úroky z omeškania 762,38 Eur)
Táto pohľadávka v celkovej výške 7 180,58 Eur bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 02.11.2015.
V Bratislave, dňa 02.11.2015 KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo - komplementár Správca S 1704

K024129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MY STORIES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 694
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2011 S1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu z doterajšej adresy: Belopotockého 2 , 811 05 Bratislava na novú
adresu: Račianska 71, 831 02 Bratislava.
Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
peterzemko@yahoo.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 907 108 959.

Zemko Peter

K024130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEMPARANO, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panenská 34, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 175 914
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/34/2011 S1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/34/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu z doterajšej adresy: Belopotockého 2 , 811 05 Bratislava na novú
adresu: Račianska 71, 831 02 Bratislava.
Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
peterzemko@yahoo.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 907 108 959.

Zemko Peter

K024131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T & T staving, a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranovská 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 037 532
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2011 S1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2011
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu z doterajšej adresy: Belopotockého 2 , 811 05 Bratislava na novú
adresu: Račianska 71, 831 02 Bratislava.
Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
peterzemko@yahoo.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 907 108 959.

Zemko Peter
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K024132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BARIO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 116 508
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/78/2011 S1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/78/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu z doterajšej adresy: Belopotockého 2 , 811 05 Bratislava na novú
adresu: Račianska 71, 831 02 Bratislava.
Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
peterzemko@yahoo.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 907 108 959.

Zemko Peter

K024133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Priemyselná Real Estate Company, s. r. o. v
likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkova 37, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 860 034
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2012 S1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu z doterajšej adresy: Belopotockého 2 , 811 05 Bratislava na novú
adresu: Račianska 71, 831 02 Bratislava.
Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
peterzemko@yahoo.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 907 108 959.

Zemko Peter

K024134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Fialek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 46A, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/42/2013 S1417
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/42/2013 S1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/42/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu z doterajšej adresy: Belopotockého 2 , 811 05 Bratislava na novú
adresu: Račianska 71, 831 02 Bratislava.
Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
peterzemko@yahoo.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 907 108 959.

Zemko Peter

K024135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INCODEC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 788 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32R/9/2014 S1417
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu z doterajšej adresy: Belopotockého 2 , 811 05 Bratislava na novú
adresu: Račianska 71, 831 02 Bratislava.
Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
peterzemko@yahoo.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 907 108 959.

Zemko Peter

K024136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Švardová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 19, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zemko
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/5/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu z doterajšej adresy: Belopotockého 2 , 811 05 Bratislava na novú
adresu: Račianska 71, 831 02 Bratislava.
Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
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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Do správcovského spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 14:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
peterzemko@yahoo.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0) 907 108 959.

Zemko Peter

K024137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215 759, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 8
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 133/1 až č. 133/3: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 568,- Eur;
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 1.245,- Eur; pohľadávka č. 3 v celkovej výške 600,- Eur;
2. pohľadávka veriteľa Schreiber Slovakia s.r.o., so sídlom T. G. Masaryka 8580, 960 01 Zvolen, IČO:
31 063 608, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1 zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod č. 134: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 18.072,56 Eur;
3. pohľadávky veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11
Bratislava, IČO: 35 815 256, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1
zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 135/1 až č. 135/5: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 79,36 Eur;
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 468,81 Eur; pohľadávka č. 3 v celkovej výške 3,06 Eur; pohľadávka
č. 4 v celkovej výške 648,35 Eur; pohľadávka č. 5 v celkovej výške 3,14 Eur;
4. pohľadávky veriteľa Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74
Bratislava, IČO: 00 151 700, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 4
zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 136/1 a č. 136/2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 225,19 Eur;
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 1.491,70 Eur.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K024138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gomola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1953
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K 64/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 64/2015
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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Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Gomola, nar. 23.07.1953, bytom Fraňa Kráľa 500/27, 991 22
Bušince, zverejňuje týmto súpis všeobecnej podstaty úpadcu nasledovne:

ZOZNAM MAJETKU

Sp.zn. 2K 64/2015 S1577

VŠEOBECNÁ PODSTATA

ÚPADCA:

Miroslav Gomola, nar. 23.7.1953, bytom 991 22
Bušince, Fraňa Kráľa 500/207

INÉ MAJETKOVÉ HODNOTY
p.č. Popis

Súpisová hodnota

Deň zápisu

1.

Preddavok úpadcu na náklady konkurzu

1 659,70 € 25.9.2015

2.

Preddavok zložený úpadcom na odmenu správcu

3.

Pohľadávka voči Márii Molnárovej, nar. 31.5.1979, bytom Nenince, Kostolná 280/8 v trestnej
veci 9 T75/2015-155 vedenej na OS Veľký Krtíš, vo výške 3.000,- €, s prísl.

4.

Pohľadávka voči Márii Molnárovej, nar. 31.5.1979, bytom Nenince, Kostolná 280/8 o zaplatenie
pohľadávky voči úpadcovi na základe platobného rozkazu č.k. 11C/161/2015-17 zo dňa
27.4.2015 s exekučným titulom Ex-15/15 Ve vo výške 505,- € s prísl.

505,00 € 23.10.2015

5.

Pohľadávka voči Márii Molnárovej, nar. 31.5.1979, bytom Nenince, Kostolná 280/8 o zaplatenie
pohľadávky voči úpadcovi v konaní vedenom na OS Veľký Krtíš pod sp. zn. 3C/215/2014 zo
dňa 24.3.2014 vo výške 4.504,16 € s prísl.

4 504,16 € 23.10.2015

6.

Pohľadávka voči Márii Molnárovej, nar. 31.5.1979, bytom Nenince, Kostolná 280/8 o zaplatenie
pohľadávky voči úpadcovi na základe rozsudku, sp. zn. 10C/11/2014-136 zo dňa 9.1.2015 vo
výške 3.548,85 € s prísl.

3 548,85 € 23.10.2015

664,00 € 6.10.2015

SPOLU:

3 000,00 € 23.10.2015

13 881,71 €

za správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K024139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERLIT SIDNY s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 392, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 416 705
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

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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OZNÁMENIE DRAŽBE
V konkurznej veci úpadcu, TERLIT SIDNY s.r.o. v nemeckom jazyku: TERLIT SIDNY G.m.b.H. v anglickom jazyku:
TERLIT SIDNY Ltd., v konkurze, IČO: 31 416 705, Lúčna 392, 951 76 Tesárske Mlyňany, v súlade so záväzným
pokynom veriteľa, Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zo dňa 8. 9.
2015, organizujeme dražbu majetku úpadcu patriaceho do oddelenej podstaty veriteľa, Slovenská konsolidačná, a.
s.
Dražobník a navrhovateľ dražby: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
zapísaný v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sr, vložka č. 10064/T, zapísaný v zozname správcov MS SR pod
č. S1220, konajúci prostredníctvom spoločníka, JUDr. Andreja Fialu, správca úpadcu: TERLIT SIDNY s.r.o. v
nemeckom jazyku: TERLIT SIDNY G.m.b.H. v anglickom jazyku: TERLIT SIDNY Ltd., v konkurze, IČO: 31 416 705,
Lúčna 392, 951 76 Tesárske Mlyňany.
Miesto konania dražby: Notársky úrad Nitra, JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra.
Dátum a čas otvorenia dražby: 8. 12. 2015 o 10:00 hod.
Opakovanie dražby: áno (druhá dražba).
Označenie predmetov dražby: Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu s veľkosťou spoluvlastníckeho
podielu ½, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vráble, obce Vráble, evidované na liste vlastníctva č. 4490
Okresného úradu Nitra, a to pozemky:
štát

obec

kat. úz.

LV

parc. č.

reg.

druh pozemku

výmera v m2

podiel

SR

Vráble

Vráble

4490

4703/18

C

zastavané plochy a nádvoria

2 495

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

4703/20

C

zastavané plochy a nádvoria

448

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

4705

C

zastavané plochy a nádvoria

120

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

4706/1

C

zastavané plochy a nádvoria

1 421

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

4707

C

zastavané plochy a nádvoria

19

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

4708

C

zastavané plochy a nádvoria

60

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

4709

C

zastavané plochy a nádvoria

44

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

4710

C

zastavané plochy a nádvoria

1 053

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

4711

C

zastavané plochy a nádvoria

123

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

4712

C

zastavané plochy a nádvoria

103

1/2

a stavby:
štát

obec

kat. úz.

LV

ulica

súp. č.

popis stavby

na parc. č.

podiel

SR

Vráble

Vráble

4490

Staničná

318

závod

4706/1

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

Staničná

543

prevádzková budova č. 6

4712

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

Staničná

544

prevádzková budova č. 7

4710

1/2

SR

Vráble

Vráble

4490

Staničná

573

archív

4711

1/2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis predmetov dražby a ich stavu: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území obce, v priemyselnej zóne
mesta Vráble, tvoria ucelený areál, s časti oplotený. Nehnuteľnosti sú prístupné po spevnenej verejnej komunikácii,
Staničnej ulici, s možnosťou napojenia na siete. Závod súp. č. 318 je samostatne stojaci objekt, pôvodne využívaný
ako mlyn a sklad obilia od roku 1904. Išlo pôvodne o nepodpivničenú budovu, postavenú na masívnych betónových
základoch, masívnych murovaných obvodových konštrukciách, prekrytú sedlovým krovom a s krytinou pozinkovaným plechom. K tejto stavbe sa v rokoch 1955 – 1968 postupne pristaval súčasný rozsah. Došlo k zmene
charakteru stavby na závod so špeciálnym tajným programom. Prístavbu predstavuje štvorpodlažný podpivničený
objekt so sedlovou strechou a krytinou z pozinkovaného plechu. Objekt je napojený na vodovod, kanalizáciu a
elektrickú sieť. Prevádzková budova č. 6, súp. č. 543, je samostatne stojaca, jednopodlažná, prízemná budova,
využívaná ako vrátnica. Objekt je napojený na vodovod, kanalizáciu a elektrickú sieť. Prevádzková budova č. 7, súp.
č. 544, je samostatne stojaca, jednopodlažná, prízemná halová budova, využívaná ako zlievareň, neskôr ako sklad.
Budova je v časti zbúraná. Archív, súp. č. 573, je samostatne stojaca, jednopodlažná, prízemná budova, využívaná
ako trafostanica. Súčasťou areálu sú aj objekty neevidované v katastri nehnuteľností, a to objekt na parcele č. 4707,
objekt na parcele č. 4708, objekt na parcele č. 4709 a príslušenstvo: objekt na parcele č. 4705, oplotenie areálu na
parcele č. 4703/15, vodovodná prípojka na parcele č. 4703/18, kanalizačná prípojka na parcele č. 4703/18 a
spevnené plochy parcelách č. 4703/18 a 4703/20. Nehnuteľnosti nie sú využívané, sú dlhodobo bez údržby, budovy
sú v zlom technickom stave, pozemky sú zarastené náletovou vegetáciou. Pozemky sú rovinaté. Spoluvlastníkom
zvyšného podielu ½ je David Mencl, nar. 23. 12. 1972, Ke Křižovatce 466, 330 08 Zruč – Senec, Česká republika.
Označenie práv a záväzkov na predmetoch dražby: Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.
629/320/19154/10/RubL (Daňový úrad Zlaté Moravce) na nehnut. CKN parc. č. 4703/18, 4703/20, 4705, 4706/1,
4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712 a stavby: závod s. č. 318 na p. č. 4706/1 prevádz. budova č. 6 s. č. 543 na p.
č.4712, prevádz. budova č. 7 s. č. 544 na p. č. 4710, archív s. č. 573 na p. č. 4711 na podiel ? - TERLIT SIDNY
S.R.O. (IČO: 31 416 705), podľa Z 7943/10 - 29/11, 421/14.
Najnižšie podanie: 150 000,00 EUR
Minimálne prihodenie: 2 000,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 5 000,00 EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku na účet č. IBAN:
SK71 0200 0000 0033 0903 1255, vedenom vo VÚB, a.s. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť v hotovosti,
platobnou kartou alebo šekom.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: Výpis z bankového účtu účastníka dražby o prevode sumy dražobnej
zábezpeky v prospech účtu č. SK71 0200 0000 0033 0903 1255 alebo originál potvrdenia banky o vklade sumy vo
výške dražobnej zábezpeky na č. účtu SK71 0200 0000 0033 0903 1255.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal
vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa
dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej dražbou: Vydražiteľ je povinný doplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15. dní od
skončenia dražby, a to na účet č. SK71 0200 0000 0033 0903 1255, pokiaľ sa so správcom nedohodne inak.
Dátumy a časy obhliadok predmetov dražby: Obhliadku je možné vykonať dňa 23. 11. 2015 o 13:00 hod. alebo dňa
1. 12. 2015 o 8:30 hod. Vykonanie obhliadky je potrebné aspoň 24 hod. vopred dohodnúť so správcom na tel. č.
0948 966 771 alebo mailom na bfb@akfiala.sk.
Podmienky odovzdania predmetov dražby vydražiteľovi: Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetom dražby udelením príklepu.
Správca mu odovzdá predmety dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí. Správca s ním spíše zápisnicu o odovzdaní predmetov dražby. Všetky náklady spojené s
prevodom majetku znáša vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára: JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov: V prípade, ak sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov: V prípade, ak sa
spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v
tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Nitra 2. 11. 2015
Dražobník a navrhovateľ dražby: B.F.B. správcovská, v.o.s., JUDr. Andrej Fiala, spoločník

K024140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gal s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 108/460, 951 93 Topoľčianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 410 014
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE DRAŽBE
V konkurznej veci úpadcu, Gal s.r.o., v konkurze, IČO: 31 410 014, Lipová 460/108, 951 93 Topoľčianky, v súlade
so záväznými pokynmi veriteľa, SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, zastúpeným spoločnosťou
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, zo dňa 14. 9. 2015 a dňa 23. 10.
2015, organizujeme dražbu majetku úpadcu patriaceho do oddelenej podstaty veriteľa, SR – Daňový úrad Nitra.
Dražobník a navrhovateľ dražby: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
zapísaný v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sr, vložka č. 10064/T, zapísaný v zozname správcov MS SR pod
č. S1220, konajúci prostredníctvom spoločníka, JUDr. Andreja Fialu, správca úpadcu: Gal s.r.o., v konkurze, IČO:
31 410 014, Lipová 460/108, 951 93 Topoľčianky.
Miesto konania dražby: Notársky úrad Nitra, JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra.
Dátum a čas otvorenia dražby: 8. 12. 2015 o 10:30 hod.
Opakovanie dražby: nie (prvá dražba).
Označenie predmetov dražby: Nehnuteľnosti vo výlučnom úpadcu nachádzajúce sa v katastrálnom území Svätý
Peter, obce Svätý Peter, evidované na liste vlastníctva č. 1740 Okresného úradu Komárno, a to pozemky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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štát

obec

kat. úz.

LV

parc. č.

reg.

druh pozemku

výmera

podiel

SR

Svätý Peter

Svätý Peter

1740

12/5

C

zastavané plochy a nádvoria

3 292 m2

1

SR

Svätý Peter

Svätý Peter

1740

12/7

C

zastavané plochy a nádvoria

756 m

2

1

Opis predmetov dražby a ich stavu: Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Svätý Peter, na jej okraji.
Centrum obce je vzdialené 850 m. Obec s cca. 2 600 obyvateľmi leží 16 km severovýchodne od okresného mesta
Komárno. Ďalšími mestami v okolí sú Hurbanovo (7 km) a Nové Zámky (21 km). Pozemky sú rovinaté, vjazd je
možný priamo z Robotníckej ulice. Pozemky sa nachádzajú v oplotenom areály spolu s parcelou č. 12/2 a stavbami
na nej stojacimi. V dosahu sú rozvody elektrickej energie, plynu a verejného vodovodu. Kanalizácie v obci nie je
vybudovaná.
Označenie práv a záväzkov na predmetoch dražby: Rozhodnutie o zriadení záložného práva
9400504/5/5622891/2013/SahT zo dňa 18. 12. 2013, Z-795/14 (P-85/14) v prospech Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 949 01 Nitra, na zabezpečenie daňového nedoplatku na 'C' parc. č. 12/5, 12/7 - 47/14.
Najnižšie podanie: 9 876,00 EUR
Minimálne prihodenie: 200,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 2 000,00 EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku na účet č. IBAN:
SK98 7500 0000 0040 2192 6839, vedenom vo ČSOB, a.s. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť v hotovosti,
platobnou kartou alebo šekom.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: Výpis z bankového účtu účastníka dražby o prevode sumy dražobnej
zábezpeky v prospech účtu č. SK98 7500 0000 0040 2192 6839 alebo originál potvrdenia banky o vklade sumy vo
výške dražobnej zábezpeky na č. účtu SK98 7500 0000 0040 2192 6839.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal
vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa
dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej dražbou: Vydražiteľ je povinný doplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15. dní od
skončenia dražby, a to na účet č. SK98 7500 0000 0040 2192 6839, pokiaľ sa so správcom nedohodne inak.
Dátumy a časy obhliadok predmetov dražby: Obhliadku je možné vykonať dňa 24. 11. 2015 o 10:00 hod. alebo dňa
2. 12. 2015 o 10:00 hod. Vykonanie obhliadky je potrebné aspoň 24 hod. vopred dohodnúť so správcom na tel. č.
0948 966 771 alebo mailom na bfb@akfiala.sk.
Podmienky odovzdania predmetov dražby vydražiteľovi: Ak uhradí vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetom dražby udelením príklepu.
Správca mu odovzdá predmety dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí. Správca s ním spíše zápisnicu o odovzdaní predmetov dražby. Všetky náklady spojené s
prevodom majetku znáša vydražiteľ.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára: JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov: V prípade, ak sa
spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v
tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Nitra 2. 11. 2015
Dražobník a navrhovateľ dražby: B.F.B. správcovská, v.o.s., JUDr. Andrej Fiala, spoločník

K024141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Kosárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 13/287, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28. 6. 1983
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/11/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu S1220, so sídlom kancelárie: Radlinského
50, 921 01 Piešťany, zvoláva štvrtú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Mgr. Zuzana Kosárová, nar. 28. 6.
1983, Smetanov háj 287/13, 929 01 Dunajská Streda, na deň 27. 11. 2015 o 11:00 hod. v správcovskej kancelárii
v Nitre, Mostná 13, administratívna budova, 2. poschodie.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra veriteľa, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K024142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libuša Kraščeničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopanická 42, 949 07 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23. 6. 1968
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/71/2012 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/71/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13,
949 01 Nitra, zvoláva druhú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Libuša Kraščeničová, nar. 23. 6. 1968,
bytom Lomnická 6, 949 01 Nitra, podnikajúca pod obchodným menom Libuša Kraščeničová – LIKRA, s miestom
podnikania Lomnická 6, 949 01 Nitra, IČO: 40 684 504, na deň 24. 11. 2015 o 11:30 hod. v zasadacej miestnosti na
6. poschodí v sídle veriteľa, Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra účastníka, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci alebo
poverenia na zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K024143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Hrušovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/18/2009 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/18/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca týmto v zmysle jeho povinnosti upravenej v ustanovení § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení účinnom do 31.12.2011 dopĺňa súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu o nasledovnú
položku:

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU

18

Číslo zápisu

1 Opis súpisovej zložky majetku

2 Výťažok

Časť A

3 Deň priradenia

Pohľadávka za užívanie nehnuteľnosti - bytu vo vlastníctve úpadcu č. 17
nachádzajúceho sa na 1.poschodí vo vchode č. 23 v bytovom dome s. č. 314,
nachádzajúcom sa na pozemku parcela č. KN-C 3971, zapísaný na LV č. 4178,
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor voči Juraj Hrušovský,
nar. 30.01.1959, bytom 1. Mája 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, na základe
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nar. 30.01.1959, bytom 1. Mája 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, na základe
ktorého došlo k bezdôvodnému obohateniu Juraja Hrušovského z dôvodu, že za
tohto sa v konkurznom konaní plní čo mal plniť sám.

4 Súpisová hodnota
5 383,10 EUR

6 Podstata

7 Deň zaradenia

Všeobecná podstata

02.11.2015

9 Dôvod zapísania majetku do súpisu

Majetok podliehajúci konkurzu

12 Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

10 Deň zapísania

5 Deň zápisu
02.11..2015

8 Zaradená suma výťažku

11 Deň zverejnenia

02.11.2015

13 Deň vylúčenia

14 Deň zverejnenia

SPORNÝ ZÁPIS
15 Dôvod sporného zápisu:

16 Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu:

17 Stav konania o vylúčení majetku zo súpisu:

18.
Poznámky
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K024144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Martin Filipovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová pri Senci 346, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.5.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/36/2012 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/36/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Ako správca úpadcu: Ing. arch. Martin Filipovič, dát. nar.: 14.5.1968, bytom: Kráľová pri Senci 346, 900 50 Kráľová
pri Senci, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu na
majetok úpadcu mi boli doručené nasledovné pohľadávky, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok:

1. pohľadávka veriteľa: Slovensky plynárenský priemysel, a.s., so sídlom kpt. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35 815 256
o pohľadávka v celkovej sume 832,03 Eur
o právny dôvod vzniku pohľadávky – Faktúra č. 7415754178;
2. pohľadávka veriteľa: Slovensky plynárenský priemysel, a.s., so sídlom kpt. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35 815 256
o pohľadávka v celkovej sume 68,51 Eur
o právny dôvod vzniku pohľadávky – Faktúra č. 7414835754;
3. pohľadávka veriteľa: Slovensky plynárenský priemysel, a.s., so sídlom kpt. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35 815 256
o pohľadávka v celkovej sume 3,- Eur
o právny dôvod vzniku pohľadávky – Doklad č. 3120061350;
4. pohľadávka veriteľa: Slovensky plynárenský priemysel, a.s., so sídlom kpt. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35 815 256
o pohľadávka v celkovej sume 3,- Eur
o právny dôvod vzniku pohľadávky – Doklad č. 3190090097;
5. pohľadávka veriteľa: Slovensky plynárenský priemysel, a.s., so sídlom kpt. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35 815 256
o pohľadávka v celkovej sume 1,- Eur
o právny dôvod vzniku pohľadávky – Doklad č. 3660000889;
6. pohľadávka veriteľa: Slovensky plynárenský priemysel, a.s., so sídlom kpt. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35 815 256
o pohľadávka v celkovej sume 15,- Eur
o právny dôvod vzniku pohľadávky – Doklad č. 3301035311;
7. pohľadávka veriteľa: Slovensky plynárenský priemysel, a.s., so sídlom kpt. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35 815 256
o pohľadávka v celkovej sume 78,53 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o právny dôvod vzniku pohľadávky – Faktúra č.4900071904;
8. pohľadávka veriteľa: Slovensky plynárenský priemysel, a.s., so sídlom kpt. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava,
IČO: 35 815 256
o pohľadávka v celkovej sume 17,29 Eur
o právny dôvod vzniku pohľadávky – Faktúra č. 4022001696;

K024145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZARPA,s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pravenec 411, 972 16 Pravenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 343 587
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 38K/36/2014 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/36/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z piateho zasadnutia veriteľského výboru
Programom zasadnutia bolo písomné hlasovanie o uložení pokynu pri speňažovaní doteraz nespeňažených zložiek
všeobecnej podstaty. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných. Správca navrhol 3 alternatívy:
- speňažovanie pohľadávok formou ponukových konaní za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom musí byť
odsúhlasená príslušným orgánom.
-súdne vymáhanie týchto pohľadávok
- vylúčenie pohľadávok zo súpisu všeobecnej podstaty v súlade s §81 ods. 1 ZKR z dôvodu, že nie je možné ho
speňažiť
Hlasujúci členovia veriteľského výboru:
1. Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
zastúpený: Mgr. Michaela Hrčková, na základe poverenia
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874
zastúpený: JUDr. Mária Veselá, na základe poverenia
3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
zastúpený: Ing. Katarína Macková, na základe poverenia
Hlasovanie
·
·
·

Sociálna poisťovňa hlasuje za súdne vymáhanie predmetných pohľadávok
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. hlasuje za speňaženie formou ponukových konaní za najvyššiu
ponúknutú cenu a následne odsúhlasenú veriteľským výborom
Slovenská konsolidačná, a.s. hlasuje za vylúčenie pohľadávok zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu, že
nie je možné ho speňažiť, resp. náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie je možné ho speňažiť, resp. náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok zo
speňaženia
uznesenie nebolo prijaté
Zápisnicu o priebehu zasadnutia veriteľského výboru vyhotovil a podpísal jeho predseda v zastúpení:
Sociálna poisťovňa
Mgr. Michaela Hrčková na základe poverenia

K024146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Dôvod zápisu : majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu: 30.10.2015
typ súpisovej položky majetku: hnuteľný majetok
druh : nákladné vozidlo
značka : renault
rok výroby: 2006
evidenčné číslo : BN122AS
VIN : VF1FDCUM635350743
druh : BA SKRIŇOVÁ
farba : šedá svetlá
stav : pojazdné, značne opotrebované
súpisová hodnota : 2000.-eur
mena : EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K024147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kotleba "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 835, 913 24 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/21/2015 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ
súpisovej
zložky
majetku

Opis súpisovej zložky majetku

Peňažná
pohľadávka

zrážka zo mzdy Úpadcu za 09/2015 vo výške 44,80 EUR
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu na bankový účet Úpadcu
zriadený
správcom
na
účely
konkurzu 1/1
IBAN:SK6502000000003528035053, vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s.

Spoluvlastnícky Deň
Dôvod
podiel
zapísania zapísania

Súpisová
hodnota
majetku
EUR

v

Majetok úpadcu
3.11.2015 podliehajúci
44,80 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 3.11.2015
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Rastislav Kotleba„v konkurze“

K024148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Štrbáň - AVANT PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 34/40, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13. 03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2014/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU ÚPADCU
„Jozef Štrbáň -AVANT PLUS, v konkurze“ podľa ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len “ZKR“)
v konkurze vyhlásenom na majetok spoločnosti:
Jozef Štrbáň, nar. 13.3.1971, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Štrbáň -AVANT PLUS, s miestom
podnikania Hattalova 34/40, 028 01 Trstená, IČO: 33 789 169 (ďalej aj ako len „Úpadca“);
vedenom pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 4K/21/2014
Miesto konania: Hotel Severan, Radlinského 1729 026 01 Dolný Kubín.
Termín konania: 27.10.2015
Začiatok zasadnutia: 14.00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda schôdze:
Anton Puvák, bytom Oravská Jasenica 152, 029 64 Oravská Jasenica – predseda veriteľského výboru
Prítomní: prezenčná listina
Členovia veriteľského výboru:
JUDr. Firstová Ivica, - osobe
FHK s.r.o., zast. Vladimír Florek – konateľ – osobne
Puvák Anton, - osobne
Program:
1. otvorenie.
2. rozhodovanie o žiadosti správcu sp. zn. 4K/21/2014 zo dňa 30.06.2015 o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu- nákladného prívesu zn. PV, TEČ: TS 783 YB formou
verejného ponukového konania
3. rozhodovanie o žiadosti správcu sp. zn. 4K/21/2014 zo dňa 30.06.2015 o udelenie súhlasu s vylúčením majetku
zo súpisu všeobecnej podstaty
4. Udelenie pokynu správcovi na vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty všetkých nehnuteľností,
ktoré patria do úpadcovho bezpodielového spoluvlastníctva o vyporiadanie ktorého sa vedie konanie na Okresom
súde Námestovo pod sp. zn. 8C 196/2010.
5. Záver.

Ad 1.)
Anton Puvák, bytom Oravská Jasenica 152, 029 64 Oravská Jasenica (ďalej len „predseda veriteľského výboru") o
14.00. hod. na základe prítomnosti veriteľov, skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú
prítomní všetci jeho členovia. Prítomnosť osôb bola preukázaná vykonanou prezentáciou pred začiatkom
zasadnutia veriteľského výboru, výsledky ktorej osvedčuje prezenčná listina, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice.
Predseda veriteľského výboru v úvode skonštatoval, že ide v poradí o druhú schôdzu veriteľského výboru, poučil
členov veriteľského výboru, že každý má jeden hlas a na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru s tým, že v prípade rovnosti hlasov sa hlasy
členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
Predseda oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia veriteľského výboru.
Ad 2.)
Člen veriteľského výboru JUDr. Ivica Firstová oznámila prítomným, že jej bola doručená žiadosť správcu
konkurznej podstaty Mgr. Imricha Šimuláka sp. zn. 4K/21/2014 zo dňa 30.06.2015, v ktorej správca žiada o udelenie
záväzného pokynu na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu- nákladného prívesu zn. PV, TEČ: TS
783 YB formou verejného ponukového konania.
Prítomní členovia veriteľského výboru zhodne vyhlasujú, že identická žiadosť bola doručená aj im.
Predseda veriteľského výboru Anton Puvák navrhol žiadosti správcu vyhovieť a udeliť správcovi záväzný pokyn na
speňaženie majetku úpadcu, a to hnuteľného majetku – Nákladného prívesu zn. PV, TEČ: TS 783 YB miesto
umiestnenia: Hattalova 34/40,028 01, stav opotrebovanosti: použitý, súpisová hodnota 150. € tvoriaceho konkurznú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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umiestnenia: Hattalova 34/40,028 01, stav opotrebovanosti: použitý, súpisová hodnota 150. € tvoriaceho konkurznú
podstatu formou verejného ponukového konania za podmienok, ktoré sú uvedené v žiadosti správcu sp. zn.
4K/21/2014 zo dňa 30.06.2015 o udelenie záväzného pokynu zo dňa 30.06.2015
Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu.
ZA: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE Č. 1
Veriteľský výbor udeľuje správcovi
ZÁVÄZNÝ POKYN
na speňaženie majetku úpadcu a to hnuteľného majetku – Nákladného prívesu zn. PV, TEČ: TS 783 YB
miesto umiestnenia: Hattalova 34/40,028 01, stav opotrebovanosti: použitý, súpisová hodnota 150. €
tvoriaceho konkurznú podstatu formou verejného ponukového konania za podmienok, uvedených v žiadosti
a to nasledovne: v I. kole za hodnotu nie menšiu ako je súpisová hodnota majetku, v II. kole za cenu nie
menšiu ako 50% súpisovej hodnoty majetku a v III. kole za najvyššiu ponúknutú cenu.
Ad 3.)
Člen veriteľského výboru JUDr. Ivica Firstová oznámila prítomným, že jej bola doručená žiadosť správcu
konkurznej podstaty Mgr. Imricha Šimuláka sp. zn. 4K/21/2014 zo dňa 30.06.2015, v ktorej správca žiada o udelenie
súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to položiek:

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: ENERGYPOL, s.r.o., IČO: 46 538 411, sídlo: Kukučínova 423/2, Trstená 028 01
Právny titul: pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Celková suma: 1000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 EUR

Peňažná pohľadávka:

Dlžník: LYNX ENERGY, s.r.o., ICO: 46 538 241, sídlo: Kukučínova 423/2, Trstená 028 01
Právny titul: pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Celková suma: 1000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka:
Dlžník SLOVTEAM, s. r. o., IČO: 43 874 703, sídlo: Oravická 614, Trstená 028 01
Právny titul: pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Celková suma: 57.265,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 57.265,00 EUR

Prítomní členovia veriteľského výboru zhodne vyhlasujú, že identická žiadosť bola doručená aj im.

Predseda veriteľského výboru Anton Puvák navrhol žiadosti správcu vyhovieť a udeliť správcovi súhlas s vylúčením
majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to položiek:

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: ENERGYPOL, s.r.o., IČO: 46 538 411, sídlo: Kukučínova 423/2, Trstená 028 01
Právny titul: pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Celková suma: 1000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: LYNX ENERGY, s.r.o., ICO: 46 538 241, sídlo: Kukučínova 423/2, Trstená 028 01
Právny titul: pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Celková suma: 1000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník SLOVTEAM, s. r. o., IČO: 43 874 703, sídlo: Oravická 614, Trstená 028 01
Právny titul: pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu

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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Celková suma: 57.265,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 57.265,00 EUR

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu.

ZA: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE Č. 2
Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to položiek:

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: ENERGYPOL, s.r.o., IČO: 46 538 411, sídlo: Kukučínova 423/2, Trstená 028 01
Právny titul: pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Celková suma: 1000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: LYNX ENERGY, s.r.o., ICO: 46 538 241, sídlo: Kukučínova 423/2, Trstená 028 01
Právny titul: pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Celková suma: 1000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník SLOVTEAM, s. r. o., IČO: 43 874 703, sídlo: Oravická 614, Trstená 028 01
Právny titul: pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu

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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Celková suma: 57.265,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 57.265,00 EUR
Ad 4)
Predseda veriteľského výboru Anton Puvák navrhol, aby veriteľský výbor uložil správcovi pokyn na zabezpečenie
vypracovania znaleckého posudku znalcom z odboru stavebníctvo na určenie hodnoty všetkých nehnuteľností, ktoré
patria do úpadcovho doposiaľ nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva o vyporiadanie ktorého sa vedie
konanie na Okresom súde Námestovo pod sp. zn. 8C 196/2010.
Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu.
ZA: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE Č. 3
Veriteľský výbor udeľuje správcovi
ZÁVÄZNÝ POKYN
na zabezpečenie vypracovania znaleckého posudku znalcom z odboru stavebníctvo na určenie trhovej hodnoty
všetkých nehnuteľností, ktoré patria do úpadcovho doposiaľ nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva
o vyporiadanie ktorého sa vedie konanie na Okresom súde Námestovo pod sp. zn. 8C 196/2010.
Ad 5.)
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný o 14.30 hod.,
, prítomným členom poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Predseda veriteľského výboru doručí v zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR príslušnému súdu a správcovi Úpadcu.
V Dolnom Kubíne, dňa 27.10.2015
Zvolávateľ zasadnutia – predseda veriteľského výboru:

K024149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom Trieda Andreja Hlinku 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Iná majetková hodnota
popis: 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: 578,54 €

Peňažná hotovosť
Súpisová hodnota majetku a mena: 1.095,82 €

V Nitre, dňa 03.11.2015

JUDr. Andrea Pállová, správca

K024150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Alexsandria Ria Horrus (pôvodné meno: Mária
Horusová)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná ulica 6497/9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/12/2015 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/12/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Alexander Floriš, správca úpadcu: Alexsandria Ria Horrus (pôvodné meno: Mária Horusová), Okružná ulica
6497/9, 917 01 Trnava, dátum narodenia: 2.2.1958, podľa ust. § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Paulínskej ulici č. 24 v Trnave, v úradných
hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. termín si možno vopred
dohodnúť na tel.č.: 033/5511 093.
V Trnave dňa 3.11.2015
JUDr. Alexander Floriš, správca
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K024151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EE Printing & Binding, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 47, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 186 115
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/16/2013 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/16/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlasovateľ KONRES k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu EE Printing & Binding, s.r.o., so sídlom Letná 47,
Košice, IČO: 46 186 115, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 27719/V,
vyhlasuje na základe uznesenia veriteľského výboru zo dňa 25.08.2015, ktorým veriteľský výbor uložil záväzný
pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty a v súlade s ust. § 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“) VIII. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľného
majetku spadajúceho do všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú odplatu odsúhlasenú veriteľským výborom.
Toto VPK nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa ust. § 276 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“), ani obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 a nasl.
OBZ.
A) Predmet predaja
Predmetom ponukového konania sú hnuteľné veci slúžiace najmä na polygrafickú a kníhviazačskú výrobu, a to:

Por. č. Popis

Stav

Súpisová hodnota

1

CTP zariadenie CREO (CTP Creo Trendsetter), (r.v. 2001)

opotrebované

11.100,- €

2

Myčka na platne, kod polychrome graphics, serial no. ME8714, (r.v.2003)

opotrebované

15.000,- €

3

Programová Rezačka SEYPA 132 - TV (vyr.č. 56128) (r.v. – nezistený)

opotrebované

2.520,- €

4

Vyvolávací automat na platne - Linotype - Hell Qausar (r.v. 1996)

opotrebované

210,- €

5

HP desing jet 5500 (r.v.2006)

opotrebované

510,- €

6

Spektrodenzitometer X-Rite 528 (r.v. – nezistený)

opotrebované

240,- €

B) Lehota na podávanie ponúk a vyhlásenie verejného ponukového konania
Lehota na podávanie ponúk je 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení ponukového konania v
Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 ZKR považuje za
zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Posledným dňom lehoty je
tridsiaty deň (vrátane) do 15:00 hod..
C) Forma a vecné náležitosti ponuky
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní. Záujemcovia doručia
svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz EE Printing & Binding,
s.r.o. - neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť
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s.r.o. - neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť
za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca v takom prípade podmienky nesplnil.
V obálke záujemca predloží:
- výšku ponúknutej ceny,
- doklad o zložení zábezpeky vo výške 20 % zo súpisovej hodnoty, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk na IBAN SK27 3100 0000 0043 6002 3108, účet vedený v Sberbank Slovensko, a.s., variabilný
symbol – poradové číslo hnuteľnej veci uvedenej v tomto oznámení o VPK a v poznámke uviesť názov predmetu
VPK,
- preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením),
- súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených
s VPK,
- vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania,
- telefonický kontakt na záujemcu.
Každý záujemca môže k jednotlivým predmetom VPK predložiť len jeden návrh. Návrh doručený po stanovenom
termíne resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok VPK, nebude do VPK zaradený.
Prípadné riziko zlyhania poštových služieb znáša záujemca.
D) Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom
alebo na podnet veriteľského výboru. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v
akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku,
pričom táto ponuka bude odsúhlasená veriteľským výborom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
veriteľským výborom. V prípade, ak ponuka záujemcu bude odsúhlasená veriteľským výborom, správca za splnenia
podmienky úhrady doplatku ponúkanej ceny na správcovský účet, uzatvorí so záujemcom do 10 dní od doručenia
rozhodnutia veriteľského výboru kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bude prevod hnuteľnej veci,
o ktorú záujemca prejavil záujem. Zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak cena nebude uhradená na
správcovský účet v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená cena víťazným záujemcom v plnom rozsahu ani v ďalšej
primeranej lehote (nie dlhšej ako 10 dní), určenej správcom, považuje sa ponuka tohto záujemcu za neúspešnú,
pričom veriteľský výbor zhodnotí ponuky iných záujemcov o daný predmet VPK. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej
správcom, veriteľský výbor zhodnotí ponuky iných záujemcov o daný predmet VPK. Ak dôjde k odstúpeniu od
zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto kola ponukového konania,
alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo ponukového konania na uzavretie ktorej sa
akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane
záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky.

K024152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Alexsandria Ria Horrus (pôvodné meno: Mária
Horusová)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná ulica 6497/9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/12/2015 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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Okresný súd Trnava
36K/12/2015
Iné zverejnenie

Oznam veriteľom o vyhlásení konkurzu v súlade s Nariadením Rady (ES)

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu - Alexsandria Ria Horrus
(pôvodné meno: Mária Horusová), nar. 2.2.1958, bytom Okružná ulica 6497/9, 917 01 Trnava, (ďalej aj ako
„úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Krajského súdu Bratislava, č.k. 3CoKR/56/2015 zo dňa 30.9.2015,
ktorým bolo zmenené uznesenie Okresného súdu Trnava, č.k. 36K/12/2015 zo dňa 18.6.2015 tak, že bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Alexander Floriš, so sídlom
správcovskej kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č. 205/2015 zo dňa 26.10.2015.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the County Court
Bratislava, proc.no. 3CoKR/56/2015, dated on 30th September 2015, which amended the resolution of the
District Court Trnava, proc. no. 36K/12/2015, dated on 18th June 2015, so that bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Alexsandria Ria Horrus (nee: Mária Horusová), Birthdate: 2.2.1958,
address: Okružná ulica 6497/9, 917 01 Trnava, Slovak Republic, and JUDr. Alexander Floriš, registered seat
at Paulínska 24, 917 01 Trnava, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator.
The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: 205/2015
dated on 26th October 2015.
Toto uznesenie Krajského súdu Bratislava nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2015. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the County Court Bratislava became valid on 26th October 2015. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, JUDr. Alexander Floriš, so sídlom
správcovskej kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83, Slovenská republika, k č.k. 36K/12/2015.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
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Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address JUDr. Alexander Floriš, Paulínska 24, 917 01 Trnava, Slovak Republic. Creditor shall lodge their
claims in one original also to the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava,
Slovak Republic, to the proc. no. 36K/12/2015.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall
be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
V Trnave dňa 3.11.2015
JUDr. Alexander Floriš, správca

K024153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. David Beleščák -B Transport
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 34, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 256 080
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2015-S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Michal Miho konkurzný správca úpadcu Mgr. David Beleščák- B Transport, 023 51 Raková 34, IČO:
45 256 080, oznamuje zvolanie ďalšej schôdze veriteľov podľa § 34 ods. 2 ZKR, na deň 03.12.2015 o 10 00 hod.
v sídle kancelárie správcu, ul. Mariánske námestie 161/20, 010 01 Žilina, za účelom zvlolenia členov veritelského
výboru.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov
2. Otvorene schôdze veriteľov
3. Informovanie veriteľov o doterajšom vývoji konkurzu
4. Hlasovanie veriteľov o voľbe členov veritelského výboru
5. Záver
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia a ich zástupcovia sa na
schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti. Veritelia - právnické osoby predložia aktuálny výpis z
obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, použiteľný na právne úkony, pokiaľ ho nepredložili už k prihláške.
Pokiaľ sa na schôdzi nezúčastnia priamo veritelia - fyzické osoby, alebo štatutárni zástupcovia veriteľov právnických osôb, prípadne iné osoby, ktoré sú oprávnené v zmysle platného právneho poriadku konať za veriteľa,
môžu sa nechať na schôdzi zastúpiť inou osobou ktorá na schodzi veriteľov správcovi predloží overenú plnú moc
alebo poverenie na zastupovaie spolu s dokladom totožnosti.

Mgr. Michal Miho správca

K024154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALMAZ Group, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 74, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 232 342
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/21/2012 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/21/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci úpadcu ALMAZ Group, s.r.o., IČO: 45 232 342, Coburgova 84, 917 01 Trnava, vedenej na
Okresnom súde Trnava. pod sp. zn. 25K/21/2012 správca JUDr. Peter Ondreička, s adresou kancelárie:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, značka správcu č. S1210 týmto v súlade s § 81 ods. 2 ZKR oznamuje, že zo súpisu
všeobecnej podstaty vylúčil majetok podľa nasledovného určenia:
Súpis všeobecnej podstaty publikovaný: OV č. 9/2013 dňa 14.01.2013 pod položkou K000579.
Vylúčený majetok: Súpisová zložka majetku č. 1: Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí
Popis: Vozidlo evidované Dopravným inšpektorátom, EČ: TT022YC, Továrenská značka: PONGRATZ LPA 125
U/-/-, VIN: U5GV0400321011370, Druh vozidla: PRÍVES NÁKLADNÝ, Druh karosérie: DB valníková, Farba: Šedá,
Kategória vozidla: O1, Celková hmotnosť: 400.
Súpisová hodnota: miesto výskytu vozidla je neznáme
Deň vylúčenia: 29.10.2015
Dôvod vylúčenia: S ohľadom na vek možno predpokladať, že súčasná hodnota súpisovej zložky majetku je
nepatrná a náklady na jej nájdenie resp. zabezpečenie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jej speňaženia. Súpisová zložka majetku bola vylúčená po predchádzajúcom písomnom súhlase
príslušného orgánu (súdu).
Poučenie: Majetok vylúčený zo súpisu správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky, podľa § 81 ods.3 ZKR. Takto prevedený majetok sa nezapočítava do uspokojenia pohľadávky veriteľa.
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu neprejavil záujem žiadny z veriteľov,
prestáva podliehať konkurzu (§ 81 ods.5 ZKR).
V Trnave dňa 02.11.2015, JUDr. Peter Ondreička, správca

K024155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Neuwirth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
C.Majerníka 4664/5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/ 9/2015 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K /9/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážka zo starobného dôchodku 1. piliera - § 72, ods.2 ZKR
Súpisová hodnota: 164,32 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
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Ing. Štefan Straka, správca

K024156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ramšáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1967
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Ramšáková, nar. 04.10.1967, bytom Trebišov,
Komenského 2206/37, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej
podstaty úpadcu.
typ súpisovej zložky: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
p.č.: 3
popis: zrážka z príjmu za obdobie 14.10.2015 - 27.10.2015
(príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou)
mena: EUR
suma: 403,54
súpisová hodnota: 403,54
dátum zapísania: 02.11.2015
dôvod zapísania: § 72 ods.2 ZKR

typ súpisovej zložky: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
p.č.: 2
názov banky/č.účtu: Tatra banka a.s., 2938037567/1100
popis: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
mena: EUR
suma: 663,88
súpisová hodnota: 663,88
dátum zapísania: 3.11.2015
dôvod zapísania: § 67 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trebišove dňa 03.11.2015
BS Správcovská k.s.

K024157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOMISA , s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vicenzy 18, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 364 924
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/25/2015/SKP
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/25/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov
-----------------------------------------------------------------------------Správca úpadcu BOMISA,s.r.o.,93101 Šamorín,Vicenzy 18, IČO 36 364 924
zvoláva podľa ustanovení ZKR č.7/2005 v zn.n.pr.,prvú schôdzu veriteľov
na deň 28.12.2015 o 13.00 hod v sídle správcu v Trnave, na ul. Podjavorinskej 37/1, v zasadačke AC GmbH,
s týmto programom:
1/ Otvorenie
2/ Správa správcu o vývoji konkurzu a stave majetku
3/ Informácia o zistených a popretých pohľadávkach veriteľov
4/ Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ods1 ZKR
5/ Voľba veriteľského výboru
6/ Rôzne, záver
K prezentácii je potrebné doniesť kópiu prihlášok,doklad totožnosti a u organizácii splnomocnenie k zastupovaniu.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. správca
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K024158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žrebčín Motešice, a.s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
so sídlom Motešice, 913 26 Motešice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 297 526
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/30/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K 30/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
zo dňa 03.11.2015

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa
ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust.
§ 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj len „ZoDD“) nasledovné Oznámenie o dražbe:
Označenie správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
44 088 833, kancelária správcu Dunajská 48, 811 08 Bratislava
správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526
Navrhovateľ dražby:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
44 088 833, kancelária správcu Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Miesto konania dražby:
Notársky úrad, JUDr. Anna Švachová, Daniela Dlabača 2745/22, 010 01 Žilina, dražobná miestnosť
Dátum konania dražby:

09.12.2015

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Dražba:

1. kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – pozemky registra „C“:
parcelné číslo 5/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2 nachádzajúci sa
v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v podiele 1/1
parcelné číslo 9/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2 nachádzajúci sa
v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v podiele 1/1
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parcelné číslo 9/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 922 m2 nachádzajúci sa
v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v podiele 1/1
parcelné číslo 9/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1083 m2 nachádzajúci sa
v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v podiele 1/1
parcelné číslo 9/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 718 m2 nachádzajúci sa
v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v podiele 1/1

parcelné číslo 49/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2 nachádzajúci sa
v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v podiele 1/1
parcelné číslo 49/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2 nachádzajúci sa
v k. ú. Horné Motešice, obec: Motešice, okres: Trenčín, zapísaný Okresným
úradom Trenčín, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5 v podiele 1/1
Označenie predmetu dražby: nehnuteľnosti – pozemky nachádzajúce sa v k. ú . Horné Motešice
parcelné č.: CKN 5/3
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
výmera: 288 m2
list vlastníctva č. 5
podiel 1/1
spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

parcelné č.: CKN 9/2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
výmera: 130 m2
list vlastníctva č. 5
podiel 1/1
spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

parcelné č.: CKN 9/8
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
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výmera: 922 m2
list vlastníctva č. 5
podiel 1/1
spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

parcelné č.: CKN 9/9
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
výmera: 1083 m2
list vlastníctva č. 5
podiel 1/1
spôsob využívania pozemku: pozemok, využívaný podľa druhu pozemku
umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

parcelné č.: CKN 9/11
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
výmera: 718 m2
list vlastníctva č. 5
podiel 1/1
spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

parcelné č.: CKN 49/6
ruh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
výmera: 268 m2
list vlastníctva č. 5
podiel 1/1
spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
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parcelné č.: CKN 49/7
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
výmera: 327 m2
list vlastníctva č. 5
podiel 1/1
spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Opis predmetu dražby:
Pozemky sa nachádzajú v obci Motešice, k.ú. Horné Motešice. Obec Motešice má približne 820 obyvateľov a leží
juhovýchodne, asi 17 km od mesta Trenčín. Pozemky sa nachádzajú pod stavbami, ktoré sú prevažne
poľnohospodárskeho charakteru, čiastočne už nevyužívané.
Pozemky tvoria časti poľnohospodárskych areálov v minulosti využívaných na živočíšnu výrobu (chov koní a
dobytka), t.j. najmä ide o plochy pod poľnohospodárskymi stavbami. Iná možnosť využitia pozemkov sa
nepredpokladá.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 5
Poznámky
P1 107/05 EX 330/02 EÚ Senica, súdny exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný
príkaz - oprava príkazu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností p.č. nehnut.
p.č. 5/2, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob. Trenčín
Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 42/05, v.z.97/06, v.z.98/06,vz.136/06,53/07,
vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07, 44/08, 77/08
P1 108/05 EX 331/02 EÚ Senica, súdny exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný
príkaz - oprava príkazu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností p.č. nehnut.
p.č. 5/2, maštaľ na pč.49/7, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob.
Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 44/05, v.z.97/06, v.z.98/06,53/07,
vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07,77/08
P2 151/06 č.k.645/340/26100/06/Ukr oznámenie o začatí daňového exekučného
konania na p.č.23/1/1,23/1/2,50/1,50/2,50/3,51,52/2,1055- v.z.54/06, v.z.97/06
P1 113/07 Daňový úrad Trenčín, č.j. 645/340/59637/07/Ukr, Oznámenie o začatí
daňového exekučného konania predajom nehnuteľnosti parc.č. 49/1, 49/2, 49/3,
49/4.
P1 129/07 - Daňový úrad Trenčín, č.k.645/340/74385/07/Ukr, Daňový exekučný
príkaz na predaj nehnuteľností parc.č. 49/1, 49/2, 49/3, 49/4 zo dňa 21.8.2007 vz.73/07.
P1 153/07 - Daňový úrad Trenčín č.k.: 645/340/81691/07/Ukr, Daňový exekučný
príkaz na predaj nehnuteľností parc.č. zo dňa 25.9.2007 - vz.86/07.
P 622/13 Uznesenie Okresného súdu Trenčín 28K/8/2009-132 zo dňa 29.5.2009:
na vlastníka nehnuteľnosti Žrebčín Motešice, a.s., so sídlom Motešice, IČO
36297526 bol vyhlásený konkurz k nehnuteľnostiam: pozemky CKN parc. čís. 5/3,
9/2, 9/8, 9/9, 9/11, 49/6, 49/7, v.z. 63/13
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Ťarchy:
Z 2148/05 Z 3369/2000 č.j. 199/2000 Zmluva o postúpení pohľadávky v prospech
MBL, spol. s r.o., Roľnícka 142, 831 07 Bratislava, IČO 00 681 903. Záložné právo
na nehnuteľnosti - Byt na parc.č. 5/2, dom na p.č. 6/2,6/4, Bytový dom s.č. 269 na
p.č. 909/72 - vz 52/2000 vz 31/05, v.z.98/06
Z 2590/05 Ex 330/02 EÚ Senica, súd.exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný
príkaz - Oprava príkazu na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehnut. p.č. 5/2, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob.
Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 41/05, v.z.97/06,
v.z.98/06,vz.136/06,53/07, vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07, 44/08,77/08
Z 2591/05 Ex 331/02 EÚ Senica, súd.exekútor Mgr. Blanka Ružeková, Exekučný
príkaz - Oprava príkazu na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehnut. p.č. 5/2, v prospech opráv. Sociálna poisťovňa Bratislava pob.
Trenčín Jilemnického 3760, PSČ 912 50. - vz 43/05, v.z.97/06, v.z.98/06,53/07,
vz.82/07, vz.83/07, vz.84/07, vz.85/07, 44/08, 77/08
P1 186/07 - Daňový úrad Trenčín, č.k.645/340/76270/07/Ukr zo dňa 31.8.2007,
rozhodnutie o zriadení záložného práva na parc.č.9/8, 9/9, 9/11, 49/6 vo vlastníctve
Žrebčín Motešice a.s., v podiele 1/1 - vz.102/07.
iné údaje:
V 2513/01-Geom.plán 22822178-93/01-10/07
Poznámka:
Bez zápisu.
Hodnota zistená
znaleckým posudkom:

2.988,80 EUR

Najnižšie podanie:

2.988,80 EUR

Minimálne prihodenie:

100 EUR

Dražobná zábezpeka:

500 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. Bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet úpadcu č. 2946458476/1100 (IBAN SK68 1100 0000
0029 4645 8476), vedeného v Tatrabanka, a.s. s uvedením variabilného symbolu: 28302009
2. V hotovosti do pokladne Správcu;
3. Bankovou zárukou
4. Notárskou úschovou
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude
pripustený k dražbe len ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na bankový účet
úpadcu.
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
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najneskôr do otvorenia dražby

Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na bankový účet účastníka dražby alebo
v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti v deň dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
úpadcu č. 2946458476/1100 (IBAN SK68 1100 0000 0029 4645 8476), vedeného v Tatrabanka, a.s., a to do 15 dní
odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Termín obhliadky:
25.11.2015 o 15.30 hod.
02.12.2015 o 15.30 hod.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia vopred aspoň 24 hodín pred konaním obhliadky na tel. č.: 048/4717339 alebo
prostredníctvom e-mailu na adrese: office@ssr.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Správca vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice do 5 dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá správca bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve
vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť
sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje
na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo správca
alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.
Poučenie:

v súlade s ust. § 17 ods. 1, písm. l) a § 21 ods. 2 až 6 ZoDD:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené
ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
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neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu
a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v
tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V
prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto
rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho odseku, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak
bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby:
JUDr. Anna Švachová, notár, Notársky úrad, Daniela Dlabača 2745/22, 010 01 Žilina.

K024159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Fiala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/48/2014 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/48/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Marián Fiala- fyzická osoba, sídlo SKP:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, týmto oznamuje, že:
- dňa 03.11.2015 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom
Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, v celovej sume 1.527,11 EUR, ktorá bola doručená 03.11.2015, teda po
uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
V Bratislave dňa, 03.11.2015
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty
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K024160
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu Angelika Knotková, nar. 30.05.1971, bytom: Gen. Klapku 3783/10, 945 01
Komárno, v súlade s uloženým záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 19.10.2015, doručeného do
kancelárie správcu dňa 21.10.2015 (záväzný pokyn zástupcu veriteľov zverejnený v OV č. 206/2015 dňa
27.10.2015) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru hnuteľných vecí zapísaného
do majetku všeobecnej podstaty (súpis majetku zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2015 zo dňa 20.02.2015).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU

Súbor hnuteľných vecí
Popis súboru:
Súbor hnuteľných vecí zo zrušenej predajne:
1x DVD prehrávač zn. SONY,
1x mikrovlnná rúra zn. SENCOR,
1x Hifi veža zn. AMBOS (CD prehrávač, prehrávač kaziet a rádio)
1x Domáce kino zn. THOMSON,
1x televízor zn. OVP,
1x notebook zn. HP,
1x mobilný telefón zn. Sony Ericson,
súbor rôznych druhov oblečenia,
policová zostava na kovovej konštrukcii (3 - policová konštrukcia a 4 - policová konštrukcia);
Stav: zastarané, používané, opotrebované, funkčné (okrem mobilného telefónu zn. Sony Ericson)
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota súboru ................................................................................................ 385,- EUR
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II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole verejného ponukového konania vyššie uvedený súbor hnuteľných vecí správca ponúka ako súbor podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONUKA, najmenej však vo výške 20 % jeho súpisovej hodnoty.

III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurzné konanie sp. zn. 31K/40/2014 Angelika Knotková – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 24.11.2015 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až
do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.

IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. riadna identifikácia súboru hnuteľného majetku, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie a v ozname o vyhlásení verejného ponukového konania,
b. označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu.

V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
Víťaznú ponuku odsúhlasí zástupca veriteľov.

VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 25.11.2015 o 10.00 hod. v sídle
kancelárie správcu. Otvárania obálok sa môže zúčastniť zástupca veriteľov, ktorý bude o termíne upovedomený.
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VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok. S úspešným záujemcom bude zmluva
uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Kúpna cena je splatná pred uzavretím zmluvy.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.

V Nitre, dňa 02.11.2015
JUDr. Marek Ďuran, správca

K024161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Trubíni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31NcKR/2/2011 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31NcKR/2/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh za 1. rok oddlženia vo veci dlžníka : Martin Trubíni, narodený dňa: 05.01.1976, trvale bytom: Škultétyho 10,
949 12 Nitra:
Vložená suma:......................................................................................................... 2.540,00 Eur
Odmena správcu podľa § 24 ods.1 ( vyhlášky 665/2005 Z.z.).................................- 331,94 Eur
Vedenie bežného účtu:................................................................................................- 18,45 Eur
Suma určená na rozvrh pre veriteľov vo výške:.......................................................2.189,61 Eur

1/. AS 24 Slovensko, IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, ČR ................23,48 %........514,00 Eur
2/. ČSOB Leasing a.s., Panónska cesta č. 11, Bratislava.........................9,75 %.......213,50 Eur
3/. DKV EURO Service GmbH, Karolínska 661/4, Praha....................22,96 %.......502,60 Eur
4/. Dôvera ZP a.s., Cintorínska č. 5, 949 01 Nitra...................................1,19 %.........26,10 Eur
5/. Kooperatíva, a.s., Rajská 15/A, 815 20 Bratislava..............................3,50 %........76,65 Eur
6/. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava........7,02 %.......153,70 Eur
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7/. Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. č.: 3, Bratislava.............................15,75 %.......344,91 Eur
8/. Trubíni Viliam, Kollárova 1860/15A, Vráble....................................2,35 %.........51,60 Eur
9/. Trost Auto Servis Technik s.r.o., Zvolenská č.23, Banská Bystrica....0,42 %...........9,20 Eur
10/. Truck port s.r.o.,M. Rázusa 2892/42, Topoľčany............................10,75 %......235,40 Eur
11/. VšZP a.s., Mamateyova 17, Nitra......................................................2,83 %........61,95 Eur
Spolu:...................................................................................................100,00 %....2.189,61 Eur

K024162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Monika Kajánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 17, 940 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2015 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiaca september 2015 v sume 478,99 eur.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K024163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Jánošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 13/1773, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiaca september 2015 v sume 73,41 eur.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K024164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2014 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Róbert Hipp – správca konkurznej podstaty úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o., so sídlom: Hostie 328, 951
94 Hostie, IČO: 36 531 286, týmto v zmysle zákona číslo: 7/2005 Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov), na základe záväzného pokynu vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj súpisových
zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku číslo OV č.: 132/2015 pod
K015623 a to od súpisovej zložky 1 až 14 – hnuteľný majetok. Uvedené súpisové zložky majetku sa budú
speňažovať samostatne. Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení všetkých
správcom stanovených podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 100,00%
súpisovej hodnoty majetku a odpredaj odsúhlasí zástupca veriteľov (Slovenská konsolidačná a.s.).
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so stanovenými
podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: 32K/2/2014 S 1487
KONKURZ – NEOTVÁRAŤ (DREVODOMA).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu zakúpiť podklady o majetku podľa špecifikácie a to za poplatok 3,00 Eur (bezplatne –
v prípade, ak budú podklady zaslané formou e-mailu) najneskôr 3 dni pred otváraním obálok. Záujemca v prípade,
že by sa chcel zúčastniť obhliadky si môže dohodnúť termín u správcu za úhradu účelne vynaložených nákladov
(PHM a iné). Obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 3 dní pred termínom otvárania obálok. Všetky náklady
spojené s nadobudnutím vlastníctva (dopravu a pod.) znáša úspešný záujemca v plnej výške. Záujemca spolu
s ponukou musí predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného
registra SR nie starší ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší
ako 3 mesiace (príp. tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku,
podpísaná, datovaná spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené číslo súpisovej zložky, názov
položky a ponúkaná cena. Záujemca o odkúpenie hnuteľnej veci zároveň so zaslaním ponuky správcovi musí na
konkurzný
účet
správcu
vedený
v UniCredit
Bank,
a.s.,
č.ú.:1058836382
/
1111
(IBAN
SK7111110000001058836382) zložiť zálohu vo výške najmenej 50% ponúkanej sumy. Záloha musí byť pripísaná
na účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na ponuku
neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového kola. Na
uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca. V prípade neuzavretia kúpnej zmluvy medzi
správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi do 3 dní vrátená, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a
napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v termíne, záloha prepadá v prospech
všeobecnej podstaty a správca bude oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia
povinný zasielať alebo osobne doručiť počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert
HIPP, správca, Farská 33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do 23.11.2015 najneskôr do 12,00 hod., na ponuku
doručenú po tomto čase sa nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční dňa: 24.11.2015 o 08,00 hod., v sídle
správcu na adrese: Farská 33./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť len osoby ktoré v lehote
zaslali SKP ponuku. SKP zverejní oznam z priebehu otvárania obálok v OV. V zmysle záväzného pokynu SKP má
právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a taktiež odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 03.10.2015

JUDr. Róbert HIPP- SKP

K024165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014 S1754

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/53/2014 S1754
Iné zverejnenie

Vyhlásenie ponukového konania č. 1 na predaj majetku úpadcu – II. kolo
Vyhlasovateľ MK Recovery, k.s., správca úpadcu Marek Rovenský, tvvale bytom: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský
Grob (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje II. kolo ponukového
konania č. 1 na predaj majetku úpadcu, ktorým je hnuteľná vec, osobný automobil BMW 765 – súpisová
položka č. 1 (ďalej len „Predmet ponuky“); predmetný súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 20/2015, zo
dňa 30.01.2015.
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle Podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi
doručená ako prvá. Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 75% súpisovej
hodnoty Predmetu ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku). Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne (a to po
predošlej dohode do 17:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej uzavretej obálke na adresu: MK Recovery, k.s.,
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava s označením: “Ponukové konanie č.1, 2K/53/2014 - neotvárať.“
Obhliadka Predmetu ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v sídle spoločnosti
úpadcu; neskôr len na základe dohody. Kontaktná osoba na obhliadku: JUDr. Marianna Kuchtová - telefonický
kontakt: 0903 424 213.
Podrobné Podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno emailom na: spravca@kuchtova.sk resp. telefonicky na: 0903 424
213. Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
V Bratislave, dňa 3.11.2015, MK Recovery, k.s. - správca

K024166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- Peňažná pohľadávka z obchodného styku voči Štefan Liška - Foxmont v sume 203,70 eur - 10/2015
- Kreditný úrok za obdobie mesiaca 10/2015 vo výške 0,02 eur.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K024167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Rovenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie ponukového konania č. 2 na predaj majetku úpadcu – II. kolo
Vyhlasovateľ MK Recovery, k.s., správca úpadcu Marek Rovenský, tvvale bytom: Hlavná 12/23, 900 26 Slovenský
Grob (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje II. kolo ponukového
konania č. 2 na predaj majetku úpadcu, ktorým je hnuteľná vec, osobný automobil Škoda Octavia Combi 1U –
súpisová položka č. 2 (ďalej len „Predmet ponuky“); predmetný súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
20/2015, zo dňa 30.01.2015.
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle Podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi
doručená ako prvá. Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 75% súpisovej
hodnoty Predmetu ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku). Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne (a to po
predošlej dohode do 17:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej uzavretej obálke na adresu: MK Recovery, k.s.,
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava s označením: “Ponukové konanie č.2, 2K/53/2014 - neotvárať.“
Obhliadka Predmetu ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v sídle spoločnosti
úpadcu; neskôr len na základe dohody. Kontaktná osoba na obhliadku: JUDr. Marianna Kuchtová - telefonický
kontakt: 0903 424 213.
Podrobné Podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno emailom na: spravca@kuchtova.sk resp. telefonicky na: 0903 424
213. Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
V Bratislave, dňa 3.11.2015, MK Recovery, k.s. - správca

K024168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 22,80 EUR, poukázaná Ing. Štefanom
Vargom, súdnym exekútorom, v exekučnom konaní vedenom proti Monike Šamuovej, ktorá bola poukázaná na
účet správcu dňa 30.10.2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 03.11.2015
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K024169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOLSTAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1669/2, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 271 225
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2014 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 09.11.2015

1. Predmet speňaženia
Správca dňom 09.11.2015 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.
s. prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty:
peňažná pohľadávka patriaca úpadcovi voči dlžníkovi Milan Holomek, bytom SNP 1669/2, 908 51 Holíč, v
celkovej výške 7.758,00 EUR (ďalej len „Pohľadávka“).
Predmetná Pohľadávka bola do súpisu všeobecnej podstaty zaradená a dňa 12.01.2015 zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443. Dňa 22.10.2015 bol správcovi doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov
na speňaženie predmetnej Pohľadávky.
Predmet speňaženia netvori časť Pohľadávky, ktorá akýmkoľvek spôsobom zanikne (napr. splatením, preukázaním
neoprávnenosti/neexistencie pohľadávky zo strany dlžníka a pod.) do účinnosti zmluvy o postúpení Pohľadávky.
Súhlas s týmto postupom záujemca potvrdzuje podaním ponuky do ponukového konania.
Podrobnejšie
informácie
ohľadom
predmetu
ponukového
konania
poskytne
správca
mailom:
insolvencytrustee@gmail.com. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k Pohľadávke vo vopred
dohodnutom termíne.

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávka v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie
kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávky alebo kým mu zástupca veriteľov neuloží iný záväzný
pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr pätnásty (15.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola
ponukového konania do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 23.11.2015 do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej
obálke s nápisom „25K/27/2014 S1678 – Pohľadávka Holomek ml. – Ponukové konanie - 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,00 EUR na účet
úpadcu, IBAN SK83 1100 0000 0029 4846 4263, VS 11, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a
priezvisko alebo obchodné meno.
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 Pohľadávku a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
1. ponuka záujemcu o Pohľadávku nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
V ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená
zábezpeka.

4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa
predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Zástupca veriteľov je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Pohľadávky, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní od
doručenia výzvy.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
zástupca veriteľov, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým zástupca veriteľov nerozhodne inak.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K024170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Spišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velčice 132, 951 71 Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2013 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Mária Budniková správca úpadcu Janka Spišiaková, narodená 07.12.1959, bytom Velčice 132, 951 71
Velčice, ustanovená za správcu uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 31K/13/2013, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 77/2013 dňa 22.04.2013, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu Slovenská
sporiteľňa, a.s., ako zástupcu veriteľov zo dňa 21.07.2015 vyhlasuje opakované III. kolo dražby na predaj
nasledovného majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 210/2015 dňa 02.11.2015 pod číslom
K023776 na deň 18.12.2015 o 09:00 hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese Mariánska 6, 949 01
Nitra.
Predmetom dražby je byt č.13 na 4. posch. /5.nadzemné podlažie/, vchod č. 49 v bytovom dome s. č. 1994 na
Borovnianskej ceste vo Zvolene, sídlisko Podborová, evidovaný na liste vlastníctva číslo 5883, spolu so
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu a k pozemku par. č. 1619/128, 1619/129,
1619/130, 1619/131 vo výške 5859/302078, evidované na liste vlastníctva číslo 7928, k.ú. Zvolen, obec Zvolen,
okres Zvolen – majetok tretích osôb.
Byt je situovaný na 4. poschodí (5. nadzemnom podlaží). Panelový bytový dom pochádza ako pôvodná stavba
z roku 1962. Jedná sa o panelový bytový dom, ktorý má 4 vchody. Objekt má 5 nadzemných podlaží a jedno
podzemné podlažie, v suteréne sú spoločné priestory a pivnice k jednotlivým bytom.
Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva – kuchyne, predsiene, kúpeľne, samostatného WC
a dvoch pivníc v technickom podlaží. Podlahy v byte sú v izbách laminátová plávajúca podlaha a PVC s imitáciou
parkiet, v kuchyni, kúpeľni a WC keramické dlažby, v predsieni PVC. Okná v celom byte sú plastové so žalúziami.
Interiérové dvere sú hladké v oceľových zárubniach, vchodové dvere štandardné hladké.
Vykurovanie v byte je centrálne, radiátory článkové, merače spotreby tepla na telesách sú osadené, rovnako ako
termoregulačné hlavice. Kuchynská linka je demontovaná, bez obkladu steny za kuchynskou linkou. Kúpeľňové
jadro je na báze umakartu, zariaďovacie predmety typové, vaňa bez obkladu, keramické umývadlo, WC kombi.
V byte je pôvodný rozvod vody, kanalizácie aj elektriny. V byte je telefónny rozvod (bez telefónnej linky), rozvod
STA, káblová TV, domáci vrátnik. Celková výmera bytu je 58,59 m2.
Objekt má priemernú údržbu, predpokladaná životnosť objektu je 80 rokov.
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Výška najnižšieho podania v III. opakovanom kole dražby je 28 020,- Eur, čo predstavuje 60% sumy znaleckého
posudku číslo Zn. 75/2011, minimálne prihodenie je 100,- €. Zábezpeka tvorí sumu 5.000,- € .
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení. Záujemca
je povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál resp. úradne
overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj oprávnenie konať za
predmetný subjekt. Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za spoločnosť konať musí byť
úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá nepodniká, je povinnosť
preukázať sa platným občiansky preukazom. Záujemcovia sú povinní si zakúpiť podmienky predaja majetku úpadcu
v kancelárii správcu za poplatok 10,- EUR najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby.
Podmienkou účasti na dražbe je zakúpenie podmienok dražby a zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 5.000,- €.
Zábezpeka musí byť pripísaná najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo 0030844765/0900
vedeného v SLSP, a.s., variabilný symbol: 311320131. Zábezpeka bude započítaná ako časť ceny najvyššieho
podania.
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením zníženú o čiastku zloženej zábezpeky bezhotovostným
prevodom alebo vkladom na účet číslo 0030844765/0900 vedeného v SLSP, a.s., variabilný symbol: 311320131, a
to najneskôr do 15 dní odo dňa úspešnej dražby. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej
nehnuteľnosti v stanovenom termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej
podstaty úpadcu a prevod nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná
a správca vyhlási novú dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do 7 pracovných dní
odo dňa konania dražby.
V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľného majetku úpadcu si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku najmenej 2
dni vopred na tel. čísle 0908 682180 počas úradných hodín kancelárie správcu v čase od 08:00 do 14:00 hod. .
V Nitre dňa 03.11.2015
Budniková, správca úpadcu

Ing. Mária

K024171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOLSTAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1669/2, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 271 225
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2014 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 09.11.2015

1. Predmet speňaženia
Správca dňom 09.11.2015 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.
s. prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty:
peňažná pohľadávka patriaca úpadcovi voči dlžníkovi Milan Holomek st., bytom Textilná 814, 908 01 Kúty, v
celkovej výške 20.000,00 EUR (ďalej len „Pohľadávka“).

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

66

Obchodný vestník 214/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2015

Predmetná Pohľadávka bola do súpisu všeobecnej podstaty zaradená a dňa 12.01.2015 zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443. Dňa 22.10.2015 bol správcovi doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov
na speňaženie predmetnej Pohľadávky.
Predmet speňaženia netvori časť Pohľadávky, ktorá akýmkoľvek spôsobom zanikne (napr. splatením, preukázaním
neoprávnenosti/neexistencie pohľadávky zo strany dlžníka a pod.) do účinnosti zmluvy o postúpení Pohľadávky.
Súhlas s týmto postupom záujemca potvrdzuje podaním ponuky do ponukového konania.
Podrobnejšie
informácie
ohľadom
predmetu
ponukového
konania
poskytne
správca
mailom:
insolvencytrustee@gmail.com. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k Pohľadávke vo vopred
dohodnutom termíne.

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávka v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie
kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávky alebo kým mu zástupca veriteľov neuloží iný záväzný
pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr pätnásty (15.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola
ponukového konania do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 23.11.2015 do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej
obálke s nápisom „25K/27/2014 S1678 – Pohľadávka Holomek st. – Ponukové konanie - 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,00 EUR na účet
úpadcu, IBAN SK83 1100 0000 0029 4846 4263, VS 12, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a
priezvisko alebo obchodné meno.
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 Pohľadávku a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
1. ponuka záujemcu o Pohľadávku nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
V ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená
zábezpeka.

4. Vyhodnotenie ponukového konania

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

67

Obchodný vestník 214/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2015

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa
predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Zástupca veriteľov je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Pohľadávky, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní od
doručenia výzvy.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
zástupca veriteľov, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým zástupca veriteľov nerozhodne inak.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K024172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOLSTAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1669/2, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 271 225
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2014 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 09.11.2015
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1. Predmet speňaženia
Správca dňom 09.11.2015 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.
s. prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty:
peňažné pohľadávky patriace Úpadcovi voči dlžníkovi Autodoprava Piroška, s miestom podnikania Reca č.
376, 925 26 Reca, IČO: 43 046 959, v celkovej výške 10.961,57 EUR (ďalej len „Pohľadávka“).
Predmetná Pohľadávka bola do súpisu všeobecnej podstaty zaradená a dňa 12.01.2015 zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443. Dňa 22.10.2015 bol správcovi doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov
na speňaženie predmetnej Pohľadávky.
Predmet speňaženia netvori časť Pohľadávky, ktorá akýmkoľvek spôsobom zanikne (napr. splatením, preukázaním
neoprávnenosti/neexistencie pohľadávky zo strany dlžníka a pod.) do účinnosti zmluvy o postúpení Pohľadávky.
Súhlas s týmto postupom záujemca potvrdzuje podaním ponuky do ponukového konania.
Podrobnejšie
informácie
ohľadom
predmetu
ponukového
konania
poskytne
správca
mailom:
insolvencytrustee@gmail.com. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k Pohľadávke vo vopred
dohodnutom termíne.

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávka v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie
kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávky alebo kým mu zástupca veriteľov neuloží iný záväzný
pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr pätnásty (15.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola
ponukového konania do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 23.11.2015 do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej
obálke s nápisom „25K/27/2014 S1678 – Pohľadávka Piroška – Ponukové konanie - 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,00 EUR na účet
úpadcu, IBAN SK83 1100 0000 0029 4846 4263, VS 13, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a
priezvisko alebo obchodné meno.
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 Pohľadávku a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
1. ponuka záujemcu o Pohľadávku nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
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správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
V ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená
zábezpeka.

4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa
predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Zástupca veriteľov je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Pohľadávky, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní od
doručenia výzvy.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
zástupca veriteľov, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým zástupca veriteľov nerozhodne inak.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K024173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: One Step, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 654 388
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Kováčska 23, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2015 S 1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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Okresný súd Trnava
23K/18/2015
Iné zverejnenie

ZOZNAM POHĽADÁVOK
VŠEOBECNÁ PODSTATA

1.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4813895/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 36,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
2.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811160/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 43,30 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
3.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811332/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 35,60 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
4.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811449/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 21,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
5.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811738/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 41,90 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
6.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811873/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 52,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
7.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4813568/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 62,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
8.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4813743/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 46,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
9.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815559/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 46,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
10.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815681/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 32,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
11.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815801/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 25,70 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
12.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4816145/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 26,80 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
13.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/48162237/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 13,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
14.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4816412/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 5,90 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
15.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4808765/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 32,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
16.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4809612/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 39,20 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
17.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4452346/2014 zo dňa 01.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 30,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
18.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811555/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 46,60 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
19.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/5138100/2014 zo dňa 21.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 360,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
20.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4594158/2014 zo dňa 10.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 32,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
21.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4593977/2014 zo dňa 10.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 36,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
22.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/5140897/2014 zo dňa 21.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 36,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
23.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/5147788/2014 zo dňa 21.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 31,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
24.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4478973/2014 zo dňa 02.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 60,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
25.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815502/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 44,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
26.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815391/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 49,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
27.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815278/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 65,90 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
28.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815194/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 50,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
29.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815084/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 11,60 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
30.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4814997/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 14,10 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
31.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4814375/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 19,80 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
32.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4814174/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 25,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
33.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4810995/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 50,5 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
34.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň z príjmov 2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1659,07 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
35.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Preddavky závislá činnosť 2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1539,24 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
36.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň z motor. vozidiel 2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 117,57 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
37.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň z motor. vozidiel 2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 117,57 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
38.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň z príjmov PO
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 960,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
39.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 11/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 997,38 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
40.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 10/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 965,06 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
41.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 09/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 761,28 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
42.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 08/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 533,94 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
43.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 07/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 33,60 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
44.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 06/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 666,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
45.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 05/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 982,33 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
46.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 4/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1450,32 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
47.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 3/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 615,11 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
48.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 10/2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1415,55 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
49.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 09/2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 813,62 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
50.
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SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 08/2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 126,65 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
51.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 12/2012
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 448,79 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
52.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 02/2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 42,59 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
________________________________________________________________________
1.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: preddavky na zdravotné poistenie
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 127,68 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
________________________________________________________________________
1.
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
Označenie pohľadávky: Zmluva s emitentom listinných akcií na meno zo dňa 25.09.2009, CD CP SR LP 504/2009
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 572,13 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
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Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
2.
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
Označenie pohľadávky: Zmluva s emitentom listinných akcií na meno zo dňa 25.09.2009, CD CP SR LP 504/2009
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 486,20 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
3.
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
Označenie pohľadávky: Zmluva s emitentom listinných akcií na meno zo dňa 25.09.2009, CD CP SR LP 504/2009
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 448,33 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
4.
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
Označenie pohľadávky: Zmluva s emitentom listinných akcií na meno zo dňa 25.09.2009, CD CP SR LP 504/2009
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 415,08 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
________________________________________________________________________
1.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0512068014-GC04/14 z 25.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 152,92 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
2.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
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Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511287914-GC04/14 z 10.07.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 450,33 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
3.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511545514-GC04/14 z 14.08.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 658,27 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
4.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511688814-GC04/14 z 11.09.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 442,59 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
5.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511877714-GC04/14 z 13.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 504,83 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
6.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0512012114-GC04/14 z 13.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 638,12 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
7.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
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Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-05121113914-GC04/14 z 10.12.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 642,07 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
8.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510041115-GC04/15 z 14.01.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 635,73 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
9.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510219315-GC04/15 z 16.02.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 646,67 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
10.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510334715-GC04/15 z 17.03.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 707,43 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
11.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510607515-GC04/15 z 06.05.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 75,94 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
12.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
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Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510462315-GC04/15 z 10.04.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 606,42 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
13.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510504515-GC04/15 z 15.04.201
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 515,73 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
14.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511230315-GC04/15 z 29.07.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 105,07 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
15.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511014515-GC04/15 z 02.07.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 108,96 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
16.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510804915-GC04/15 z 04.06.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 112,86 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
17.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
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Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510607815-GC04/15 z 06.05.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 5,82 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
18.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510639615-GC04/15 z 14.05.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1941,51 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
19.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rekapitulácia garančného poisteniak 22.06.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 5175,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
________________________________________________________________________
1.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1402446413, zo dňa 05.09.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 621,87 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
2.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1402564213, zo dňa 19.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 379,58 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
3.
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1502073613, zo dňa 05.02.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 509,88 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
4.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1502218113, zo dňa 23.04.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 319,49 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
5.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1502325513, zo dňa 23.06.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 586,80 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
________________________________________________________________________
1.
Cash Global Slovakia, s.r.o.
Označenie pohľadávky:Rámcová zmluva zo dňa 22.05.2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 50,70 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 08.10.2015
________________________________________________________________________
1.
B.E.N., s.r.o. v konkurze
Označenie pohľadávky: nezaplatenie dodávok tovaru
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 387.485,88 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
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Dátum doručenia prihlášky: 22.10.2015
________________________________________________________________________

K024174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOLSTAV, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1669/2, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 271 225
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/27/2014 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 09.11.2015

1. Predmet speňaženia
Správca dňom 09.11.2015 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.
s. prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty:
peňažné pohľadávky patriace úpadcovi voči dlžníkovi ZINB, s.r.o., so sídlom Jazdecká 30, 931 01 Šamorín,
IČO: 36 852 350, v celkovej výške 1.237,50 EUR (ďalej len „Pohľadávka“).
Predmetná Pohľadávka bola do súpisu všeobecnej podstaty zaradená a dňa 12.01.2015 zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 6/2015 pod č. K000443. Dňa 22.10.2015 bol správcovi doručený záväzný pokyn zástupcu veriteľov
na speňaženie predmetnej Pohľadávky.
Predmet speňaženia netvori časť Pohľadávky, ktorá akýmkoľvek spôsobom zanikne (napr. splatením, preukázaním
neoprávnenosti/neexistencie pohľadávky zo strany dlžníka a pod.) do účinnosti zmluvy o postúpení Pohľadávky.
Súhlas s týmto postupom záujemca potvrdzuje podaním ponuky do ponukového konania.
Podrobnejšie
informácie
ohľadom
predmetu
ponukového
konania
poskytne
správca
mailom:
insolvencytrustee@gmail.com. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k Pohľadávke vo vopred
dohodnutom termíne.

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávka v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie
kolá, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávky alebo kým mu zástupca veriteľov neuloží iný záväzný
pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

3. Podmienky ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr pätnásty (15.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola
ponukového konania do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 23.11.2015 do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej
obálke s nápisom „25K/27/2014 S1678 – Pohľadávka ZINB – Ponukové konanie - 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 50,00 EUR na účet
úpadcu, IBAN SK83 1100 0000 0029 4846 4263, VS 14, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a
priezvisko alebo obchodné meno.
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 Pohľadávku a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
1. ponuka záujemcu o Pohľadávku nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
V ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená
zábezpeka.

4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa
predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Zástupca veriteľov je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Pohľadávky, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní od
doručenia výzvy.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
zástupca veriteľov, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým zástupca veriteľov nerozhodne inak.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

5. Záverečné ustanovenia
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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Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K024175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2014 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe nehnuteľností
Dátum, miesto a čas konania dražby: 24.11.2015 o 8,30 hodine, v kancelárii JUDr. Róberta Hippa, SKP úpadcu
na Farskej 33/I.p., 949 014 Nitra, SR.
Dražobník: JUDr. Róbert Hipp – kancelária Farská č.33/I.p., 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu:
DREVODOMA, spol. s.r.o., so sídlom: Hostie 328, 951 94 Hostie, IČO: 36 531 286, podľa uznesenia Okresného
súdu Nitra, č.k: 32K/2/2015.
Licitátor: JUDr. Róbert Hipp ( S – 1487) – kancelária Farská č.33/I.p., 949 01 Nitra.
Navrhovateľ:
JUDr. Róbert Hipp – kancelária Farská č.33/I.p., 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o., so sídlom: Hostie 328, 951 94 Hostie, IČO: 36 531 286, telefón kancelária:
037/65411595, e-mail: hipprobert.skp@gmail.com, fax: 037/ 6541597, mobil: 0911 11 78 80.
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľný majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č.: 179/2015 pod K 020434 (súpisová zložka majetku č. 23).
Názov: Sklad hala 1, súpisné číslo: 490, postavená na parcele číslo: 1646/12, 1646/35, 1646/36 - ako zastavané
plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela
registra „C“ evidované v katastrálnej mape. Súpisová hodnota majetku: 400,00 Eur, podstata: oddelená (FR SR –
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra), vlastníctvo úpadcu: 1/1.
Nehnuteľný majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č.: 166/2015 pod K019119:
Súpisová zložka majetku č.: 20.
Názov: parcela číslo: 1646/34 o výmere 42,00 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres:
Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape.
Súpisová hodnota majetku: 83,00 Eur, podstata: oddelená ( FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra),
vlastníctvo úpadcu: 1/1.
Súpisová zložka majetku č.: 21.
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Názov: parcela číslo: 1646/35 o výmere 202,00 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717,
okres: Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape.
Súpisová hodnota majetku:396,00 Eur, podstata: oddelená ( FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra),
vlastníctvo úpadcu: 1/1.
Súpisová zložka majetku č.: 22.
Názov: parcela číslo: 1646/37 o výmere 61,00 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV č. 1717, okres:
Zlaté Moravce, obec: Hostie, katastrálne územie: Hostie, parcela registra „C“ evidované v katastrálnej mape.
Súpisová hodnota majetku:120,00 Eur, podstata: oddelená (FR SR – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra),
vlastníctvo úpadcu: 1/1.
Prvé kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov podľa § 92 ods.1 písm. d/
a ods. 6 zák.č.7/2005 Z.z., ( záväzný pokyn zástupcu veriteľov zo dňa 07.10.2015 – 147840/OSP I/2015).
Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z. Predmet dražby sa
predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z. Súpisové zložky majetku č.
20,21,22 a 23 sa speňažujú ako celok.
Opis stavu: Predmetom dražby je hala postavená (OV č.:179/2015 pod K 020434) na cudzom pozemku, azbestová
krytina, aktuálne bez predného, zadného čela a pravej časti nosnej steny – hala je poškodená požiarom. V danej
lokalite neboli zistené žiadne riziká. Záujemca je povinný si u správcu zakúpiť záväzné podmienky dražby a to
najneskôr 3 dni pred konaním dražby. Správca v záväzných podmienkach dražby určí termín obhliadky, povinnosti
záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe.
Ťarchy uvedené na LV:
Prebraté z LV č.1011:Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov parc.CKN
č.1646/34,1646/35,1646/37, strpieť konanie oprávnenej osoby uvedené v § 10 ods.1 zákona č.6546/2004 zákona o
energetike, v súlade s GP č.42/2011 v prospech ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Z
1181/2011 -p.z.107/11;
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400502/5/3167152/2012/Sah/T, dňa 31.10.2012
na zabezpečenie daňového nedoplatku z vykonateľného výkazu daňových nedoplatkov č.9416301/5/2508593/2012,
kt.sa zriaďuje záložné právo na nehn.v LV č.1717 daňového dlžníka DREVODOMA, spol. s r.o., Hostie 328,
IČO:36531286, P 544/2012-p.z.110/2012, P 563/2012-p.z.112/2012;
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400504/5/5213363/2013/SahT, dňa 21.11.2013 na
zabezpečenie daňového nedoplatku z vykonat.výkazov daňových nedoplatkov, kt.sa zriaďuje záložné právo na
nehn.v LV č.1717 daňového dlžníka DREVODOMA, spol. s r.o., Hostie 328, IČO:36531286, P 655/2013.Zákaz
daňového dlžníka nakladať s predmetom záložn.práva.-p.z.148/2013; Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti, Z
2485/13 -p.z.12/14;
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č. 9400504/5/664955/2014/SahT, dňa 19.2.2014 na
zabezpečenie daňovej pohľadávky z vykonateľných výkazov daňových nedoplatkov, kt.sa zriaďuje záložné právo na
nehn.v LV č.1717 daňového dlžníka DREVODOMA, spol.s r.o., Hostie, IČO:36531286.Zákaz daňovému dlžníkovi
nakladať s predmetom záložn.práva.P 100/2014-p.z.25/2014; Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti, Z
886/14-p.z.55/14;
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra vydal Rozhodnutie č.9400504/5/646213/2014/SahT, dňa 18.2.2014 na
zabezpečenie daňového nedoplatku z vykonateľn.výkazov daňových nedoplatkov, kt.sa zriaďuje záložné právo na
nehn.v LV č.1717 daňového dlžníka DREVODOMA, spol.s r.o., Hostie, IČO:36531286.Zákaz daňovému dlžníkovi
nakladať s predmetom záložn.práva.P 101/2014-p.z.26/2014; Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti, Z
886/14-p.z.55/14;
Titul nadobudnutia:
Kúpna
zmluva
Kúpna zmluva V 1078/2011-p.z.145/2011;

V

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

91

154/04

Obchodný vestník 214/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2015

Termín a miesto obhliadky: po telefonickej alebo mailovej dohode bude určený termín obhliadky nehnuteľností
v obci Hostie – za úhradu účelne vynaložených nákladov.
Cena dražobnej zábezpeky: 30% súpisovej hodnoty majetku, v prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške
v dohodnutom termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá v prospech úpadcu. Dražobná zábezpeka musí byť
uhradená najneskôr v do dňa: 20.11.2015 a to vkladom na depozitný účet správcu resp. v hotovosti do pokladne
správcu.
Cena najnižšieho podania: cena určená – 100,00% súpisovej hodnoty majetku, ktorú musí vydražiteľ uhradiť do
15 dní od príklepu.
Osvedčujúci notár: JUDr. Ondrej Ďuriač – notár, sídlo: Krížna 4078/2, 811 07 Bratislava.

K024176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Krasko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 2142/19, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K 47/2015 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 47/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania 1. schôdze veriteľov
Miesto konania: Miesto konania: Mierová 1, Veľký Krtíš
Termín konania: 02.11.2015
Začiatok schôdze: 14,00 hod.
Predseda schôdze: JUDr. Jozef Veselý, správca
V konkurznej veci úpadcu: Michal Krasko, bytom 9. mája 2142/19, Brezno
Dátum narodenia: 07.08.1987
Na začiatku schôdze veriteľov boli prítomní:

Na začiatku schôdze veriteľov boli prítomní:
1. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Jozef Veselý
2. Veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava
IČO: 36 854 140
zast. Mgr. Martin Orviský - substitučné splnomocnenie
počet hlasov: 0
Program schôdze:
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Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
Rôzne, záver

ad. 1) Otvorenie schôdze vykonal správca, privítal prítomných veriteľov, oboznámil ich, že schôdza veriteľov
bola zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze v Obchodnom vestníku SR č. 184/2015 dňa 25.09.2015
s vyššie uvedeným programom. Zároveň správca podal prítomnému veriteľovi informáciu ohľadom vyhlásenia
konkurzu a zároveň veriteľov poučil o ich právach a povinnostiach ohľadom účasti na prvej schôdzi veriteľov
a hlasovania o jednotlivých otázkach v zmysle §§ 35, 36 a 37 ZoKR.
Bolo konštatované, že na schôdzi veriteľov je prítomný zástupca veriteľa, ktorý doručil prihlášku pohľadávky po
zákonom stanovenej lehote na podávanie takýchto prihlášok, kde táto lehota uplynula 14.09.2015 a prihláška
veriteľa bola doručená správcovi dňa 16.09.2015.
Podľa § 28 ods. 2 ZoKR, prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu a v jednom rovnopise doručí veriteľ
prihlášku aj na súd. V zmysle ods. 3 citovaného ustanovenia ak veriteľ doručí prihlášku neskôr na prihlášku sa
prihliada, avšak veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V zmysle § 35 ods. 2 ZoKR, právo zúčastniť sa na schôdzi má právo každý veriteľ prihlásenej pohľadávky,
pričom v zmysle ods. 3 citovaného ustanovenia schôdza veriteľov je uznášania schopná ak je prítomný aspoň
jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať.
Je konštatované, že z troch veriteľov, ktorí si prihlásili svoje pohľadávky u správcu sú dvaja, ktorí majú právo
na schôdzi hlasovať a z týchto veriteľov sa nedostavil ani jeden a dostavil sa zástupca veriteľa, ktorý nemá
právo na schôdzi hlasovať, vzhľadom k tomu, že jeho prihláška bola doručená správcovi po zákonom
stanovenej prihlasovacej lehote a preto bolo konštatované, že schôdza veriteľov nie je schopná uznášať sa.
Na to správca JUDr. Jozef Veselý ukončil schôdzu veriteľov.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
Vo Veľkom Krtíši dňa 02.11.2015
JUDr. Jozef Veselý, správca

K024177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ákos Hegedűs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkrova 37, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1. 7. 1963
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13,
949 01 Nitra, zvoláva schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Ákos Hegedűs, narodený 1. 7. 1963, trvale
bytom Wolkrova 37, 851 01 Bratislava, t. č. bytom S. H. Vajanského 66, 940 74 Nové Zámky, na deň 24. 11. 2015 o
13:00 hod. v sídle veriteľa, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 8. poschodie, Meeting
Room 8.CD.M.001.
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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Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra účastníka, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci alebo
poverenia na zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K024178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Soóki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj 573, 951 17 Cabaj - Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2013 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácii)
za mesiac: 08/2015 vo výške : 130,00 Eur ( platiteľ mzdy: ALL-S s.r.o.), zaradený do všeobecnej podstaty.
- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácii)
za mesiac: 09/2015 vo výške : 130,00 Eur ( platiteľ mzdy: ALL-S s.r.o.), zaradený do všeobecnej podstaty.

K024179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Cmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 50, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2014 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. (o konkurze a reštrukturalizácii) za
mesiac: 9/2015 vo výške : 57,00 Eur. Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou ( platiteľ mzdy: MIKRON SLOVAKIA s.r.o., Nitrianska č. 13, 940 04 Nové Zámky),
súpisová hodnota majetku: 57,- Eur, majetok zaradený do všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K024180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mauerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 296, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/39/2014 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/39/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Oľga Mauerová, nar.: 14.01.1964, bytom: 925 06 Čierna Voda č. 296,
zvoláva podľa § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov na deň 15.12.2015 (utorok) o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční na
adrese: ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu,
3. Rozhodovanie o výmene správcu,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Rôzne,
6. Záver.
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Trnave dňa 02.11.2015, JUDr. Peter Ondreička, správca

K024181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ďuriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 16, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/44/2015 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/44/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Anna Ďuriková, nar. 05.09.1951,
bytom Gorkého 16, 085 01 Bardejov, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.12.2015 o 11.00. hod v kancelárii
správcu Ing. Dušana Kuruca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa správcu o stave konkurzného konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu
5. Záver

Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať platným
splnomocnením.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K024182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ďuriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 16, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/44/2015 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/44/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Anna Ďuriková, nar. 05.09.1951,
bytom Gorkého 16, 085 01 Bardejov, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený v ČSOB, a.s., číslo
účtu: 4022212934/7500, IBAN: SK31 7500 0000 0040 2221 2934 na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K024183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregor Finta - KOVOFIN ,, v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 686 281
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2014 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
32K/4/2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Róbert Hipp so sídlom na Farskej ul. 33./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Gregor
Finta, narodený dňa 06.01.1975, trvale bytom: Jelenecká 681/291A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Gregor Finta – KOVOFIN s miestom podnikania: Jelenecká 291/A, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281 ( ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), v konkurznej veci
vedenej Okresným súdom Nitra, pod sp. zn 32K/4/2014, týmto na základe záväzného pokynu uloženého zástupcom
veriteľov vyhlasuje verejné ponukové kolo na predaj súboru pohľadávok voči spoločnosti: STAVECO – stavebná
a.s., sídlo: Z.Kodálya č.: 769/29, Galanta, IČO: 36 229 334 v celkovej sume 37 092,49 Eur a to:
- vo výške: 26 634,81 Eur s príslušenstvom (č.k.: 25Cb/35/2012 – OS Galanta – v konaní),
- vo výške: 10 457,68 Eur s príslušenstvom (č.k.: 23 Cb/29/2011 – OS Galanta – v konaní).
Víťazom verejného ponukového konania na odpredaj pohľadávky sa stane záujemca, ktorý pri splnení všetkých
správcom stanovených podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 30,00%
súpisovej hodnoty majetku (t.j.: 37 092,49 Eur) a odpredaj odsúhlasí zástupca veriteľov.
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so stanovenými
podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: 32K/4/2014 S 1487
KONKURZ – NEOTVÁRAŤ (Verejné ponukové kolo- pohľadávka).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur (len v prípade, ak uvedené listiny budú v tlačenej forme a doručované
poštou) bez poplatku, ak informácie SKP zašle e-mailom a to najneskôr 3 dní pred otváraním obálok. Záujemca
spolu s ponukou musí predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného
registra SR nie starší ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší
ako 3 mesiace. Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku, podpísaná, datovaná spolu s potvrdením o zložení
zálohy, v ponuke musí byť uvedené: názov a ponúkaná cena. Záujemca o odkúpenie pohľadávky zároveň so
zaslaním ponuky správcovi musí na konkurzný účet správcu vedený v UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 1058836286 /
1111 zložiť zálohu vo výške najmenej 30% ponúkanej sumy. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr
v deň predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na ponuku neprihliada. Neúspešným
záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového kola. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy
bude vyzvaný len úspešný záujemca. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť neprimerane nízku cenovú
ponuku a následne vyzve SKP zástupcu veriteľov na odsúhlasenie predaja pohľadávky. V prípade neuzavretia
kúpnej zmluvy medzi správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi do 3 dní vrátená, ak záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v
termíne, je správca oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo
osobne doručiť počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská
33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do 23.11.2015 do 12,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa nebude
prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční dňa: 24.11.2015 o 8,00 hod., v sídle správcu na adrese: Farská 33./I.p,
949 01 Nitra. SKP zverejní oznam o z priebehu otvárania obálok v OV.
V Nitre, dňa
03.11.2015
JUDr. Róbert HIPP- SKP

K024184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 611
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
4K/32/2014
Iné zverejnenie

Oznámenie o opakovanom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PROFIBUILDING, s.r.o., so sídlom Okružná 93/6, 034 01 Liptovská
Štiavnica, IČO : 36 753 611, týmto oznamuje, že odmietol všetky doterajšie ponuky na predaj hnuteľných vecí
tvoriacich predmet tohto ponukového konania (bod I. oznámenia), a vyhlasuje opakované ponukové konanie
(ďalej aj len „ponukové konanie“) na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1./ Hnuteľné veci

por.
Popis hnuteľnej veci
č.

výrobné
číslo

4

Priemyselná televízia, kamery

5

stav opotrebovanosti

rok
výroby/
nadobudnutia

11IM00019

používané

2008

1000,00 €

Server (počítačová zostava)

11IM00018

používaný, zastaraný

2009

500,00 €

6

KALMAR vysokozdvižný vozík

11IM00017

používaný

2009

5000,00 €

8

Prívesný vozík Kujawiak s krytom

SUC075A0FB0015701
(VIN)

používaný

2011

800,00 €

9

Motorové vozidlo Renault ESPACE

VF8JEON0520977987
(VIN)

používané,
primerané veku

1999

500,00 €

12

Kompenzačný rozvádzač

11IM00009

používaný

2009

2500,00 €

14

Rolovací kontajner, objem 20 m3 (2
Nezistené
kusy), zelená farba

nepoužívaný

2014

6 000,00 €

15

Odsávanie drevného
rekuperáciou vzduchu

používaný

2009

6 596,00 €

odpadu

s

/

inventárne

Nezistené

opotrebenie

rok súpisová
hodnota

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie PROFIBUILDING – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie
ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu. Hnuteľné veci je možné speňažiť aj jednotlivo.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľných vecí, na ktoré sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny, spôsob jej uhradenia a splatnosť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
5. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
6. Bližšie informácie o predmete predaja si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0911 878
856, prípade elektronicky na e-mail: predaj.jakubco@gmail.com.
7. Správca určuje termín obhliadky hnuteľných vecí por. č. 4, 5, 6, 9, 12, 14, 15 na deň 19.11.2015, so začiatkom
obhliadky o 11:00 hod., pri vstupe do priemyselného areálu na adrese Liptovská Teplá č. 141. Správca určuje
termín obhliadky hnuteľnej veci por. č. 8, na deň 19.11.2015, so začiatkom obhliadky o 10:00 hod., na adrese Stará
Vajnorská 39, 831 04 Bratislava (prevádzka autobazáru ESCAR). Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia
oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com, a to najneskôr 24 hodín
pred termínom obhliadky, inak im obhliadka nebude umožnená.
V Banskej Bystrici dňa 02.11.2015
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K024185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Pápaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 4624/3, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 5/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR posledná veta:
Dňa 30.10.2015 zapísal JUDr. Matúš Boľoš - správca úpadcu, Adriana Pápaiová, nar. 30.01.1970, bytom
Cintorínska 4624/3, 984 01 Lučenec, do zoznamu pohľadávok úpadcu, pohľadávku veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, a to:
•

Pohľadávka č. 2 – v celkovej sume: 66,23 €

JUDr. Matúš Boľoš - správca úpadcu

K024186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ján Kliment
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Rázusa 1323/18, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/73/2015-S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/73/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka: Bc. Ján Kliment, nar. 27.08.1953, bytom M. Rázusa 1323/18, 974
Banská Bystrica oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuťv kancelárii správcu na adrese
Hlavná 36, Hnúšťa, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. - do 12.00 hod a od 12.30 hod. 15.00 hod. Žiadosti o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne
adrese správcu, emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk alebo na telefónnom čísle 047 542 41 51.

01
ul.
do
na

K024187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hvišč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1969
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Sabinovská 95, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/68/2015-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/68/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis Majetku

úpadca:

Ján Hvišč, nar. 21. 01. 1969,
bytom Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce

správca:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
kancelária správcu so sídlom Sabinovská 95, 080 01
Prešov, IČO: 47 166 142, Správca zapísaný v zozname
MSSR pod značkou S1673

č. konania:

1K/68/2015

súd:

Okresný súd Prešov

Vyhotovený:

30.10.2015

Všeobecná podstata

Hnuteľný majetok:
Por.č. Popis

1.

Súpisová hodnota zapísané

Mobilný telefón Samsung Galaxy S5 biely – na neznámom mieste; nepriznaný a neodovzdaný
450,- EUR
úpadcom
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Peňažné prostriedky:
Por.č. Popis

1.

Súpisová hodnota zapísané

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 1 659,70 eura zložený na účet Okresného súdu
1 659,70 EUR
Prešov

30.10.2015

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sabinovská 95, 080 01 Prešov
správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár

K024188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OD ASO, s.r.o. v likvidácií
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 15, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 257 621
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23,
974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48,
811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/17/2015/S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/17/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: ARTDEAL NET, s.r.o., IČO: 36 271 772
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 1807,20 Eur
Súpisová hodnota: 1807,20 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20070268, OF20070299, OF20070333, OF20070368

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
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Dlžník: Baranič – Bobik Bojan, IČO: 40 627 772
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 376,05 Eur
Súpisová hodnota: 376,05 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: 20100480

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Bendová Tatiana, IČO: 40 085 414
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 6 911,96 Eur
Súpisová hodnota: 6 911,96 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20070025, OF20070061, OF20070092, OF20070126, OF20070161, OF20060475, OF20060476

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Global Way, s.r.o., IČO: 35 799 056
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 400 Eur
Súpisová hodnota: 400 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20130114, OF20130147, OF20130180

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Goldbach Jozef, IČO: 40 597 431
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 66,90 Eur
Súpisová hodnota: 66,90 Eur
Mena: Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Faktúra č.: OF20100115

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: JoKass Slovakia, s.r.o., IČO: 36 766 445
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 133,45 Eur
Súpisová hodnota: 133,45 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF200090110

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: MEXX FINANCE, s.r.o., IČO: 36 258 121
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 231,95Eur
Súpisová hodnota: 231,95 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20100489, OF20100490

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: OPTIMAL Systém, s.r.o., IČO: 36 266 990
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 1620,- Eur
Súpisová hodnota: 1620,- Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20120213, OF20120235

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Sedali Reshiti, IČO: 43 703 372
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 5076,71 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 5076,71 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20090318, OF20100291, OF20100340, OF20100380, OF20100429, OF20100476, 20100517,
OF20100565, OF20110025, OF20110065, OF20110107

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: Ing. Staník Milan, IČO: 34 427 902
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 110,40 Eur
Súpisová hodnota: 110,40 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20110079, OF20110121

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: STAVPLAST SK, s.r.o., IČO: 43 894 534
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 2047,59 Eur
Súpisová hodnota: 2047,59 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20080280, OF20080311, OF20080367, OF20080396, 20090024, 200090139

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: SUBWER, s.r.o., IČO: 35 885 602
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 1202,52 Eur
Súpisová hodnota: 1202,52 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20090046

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: TORZO, s.r.o., IČO: 35 718 935
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 2024,- Eur
Súpisová hodnota: 2024- Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20140001, OF201301839, OF20130202, OF20140018, OF20140035, OF2014052

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: V.I.P. paris, s.r.o., IČO: 43 911 617
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 54,50 Eur
Súpisová hodnota: 54,50 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20100418

Druh súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

Dlžník: Žilavý Branislav - MAKO, s.r.o., IČO: 32 716 966
Právny dôvod: nájomná zmluva
Istina: 2516,48 Eur
Súpisová hodnota: 2516,48 Eur
Mena: Eur
Faktúra č.: OF20100360, OF20100409, OF20100410, OF2100457

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K024189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Gregáňová
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014 S1739
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
8K/45/2014
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava správca
úpadcu LS REAL TRADE s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783 , spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 88145/B, č. k.: 8K/45/2014 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 zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok uplatnených po skončení
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu, t. j. po 13.04.2015 nasledovných veriteľov:
Veriteľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436

1, Prihlásená istina: 898,30 Eur
Prihlásený úrok: 0 Eur
Prihlásený úrok z omeškania: 0 Eur
Prihlásený poplatok z omeškania: 0 Eur
Prihlásené náklady z uplatnenia: 10 Eur
Celkovo prihlásené: 908,30 Eur

2, Prihlásená istina: 890,73 Eur
Prihlásený úrok: 0 Eur
Prihlásený úrok z omeškania: 0 Eur
Prihlásený poplatok z omeškania: 0 Eur
Prihlásené náklady z uplatnenia: 10 Eur
Celkovo prihlásené: 900,73 Eur

3, Prihlásená istina: 179,44 Eur
Prihlásený úrok: 0 Eur
Prihlásený úrok z omeškania: 0 Eur
Prihlásený poplatok z omeškania: 0 Eur
Prihlásené náklady z uplatnenia: 10 Eur
Celkovo prihlásené: 189,44 Eur

4, Prihlásená istina: 623,42 Eur
Prihlásený úrok: 0 Eur
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Prihlásený úrok z omeškania: 0 Eur
Prihlásený poplatok z omeškania: 0 Eur
Prihlásené náklady z uplatnenia: 10 Eur
Celkovo prihlásené: 633,42 Eur

Pohľadávka uplatnená Prihláškou pohľadávky s por. č. 1 zo dňa 29.10.2015, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu dňa 03.11.2015, bola do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 03.11.2015 pod č. 570-573.

V Bratislave, dňa 03.11.2015
Mgr. Zuzana Gregáňová
Správca S1739

K024190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K & TEN Company s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 647 535
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2014 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY

Dátum konania dražby:
Čas konania dražby
Miesto konania dražby:
Opakovanie dražby:

Predmet
dražby:

28.10.2015
10:00 hod.
v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
prvá dražba
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Čadca, obci Makov, katastrálne územie Makov, Okresný úrad Čadcakatastrálny odbor na LV 1425 ako:
- stavba – kravín, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 5124 v podiele 1/1
- stavba – kravín, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 5125 v podiele 1/1

objekty - kravín na parc.č.5124 a parc.č. 5125 sa nachádzajú v k.ú. Makov časť Čierne smerom ku lyžiarskemu
stredisku, od centra obce 2,0 km. Objekty sa nachádzajú v bývalom hospodárskom dvore. Makov je vidiecka obec
strednej veľkosti o počte 1796 obyvateľov. Primárnou funkciou obce je obytná funkcia a doplnkovými sú rekreačná
(samoty, osady, Kasárne, Bumbálka, Čierne), výrobná. Obec Makov je pohraničnou obcou. Štátna hranica prináša
Opis predmetu dražby: obci charakteristický typ občianskej vybavenosti a zároveň vytvára predpoklady pre tranzit ľudí a tovaru. Česká
republika, s ktorou Makov susedí je potencionálny zdroj pracovných príležitostí a zároveň zdroj možného odbytu
domácej produkcie. Dôležité administratívno-správne väzby sú na obec Turzovka a Okresné mesto Čadca, ktoré je
zároveň mestom so sieťou vyššej vybavenosti.
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zároveň mestom so sieťou vyššej vybavenosti.
Kravín-časť príprava na parc.č.KNC 5124 k.ú.Makov
POPIS STAVBY
Objekt je atypovo zložený z dvoch častí, z prípravovne vyššej časti haly a stajne. Z neudržiavaného objektu zostala
len časť prípravovne, maštaľ je po zime deštruovaná, oceľová konštrukcia leží v tráve na betónovej doske, je
zhrdzavená, nevyužiteľná, prístavba chladiarne mlieka je murovaná, využiteľná. Prípravovňa je oceľový skelet,
oceľový stĺp v betónovej pätke s priehradovým väzníkom s krytinou VSŽ dosky, okolo je murovaný plášť skladobne
300mm na betónovom pásovom základe s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, jednopodlažná hala s
jednopodlažnou časťou pôvodne maštale, sociálneho zázemia a chladiarňou mlieka. Priestory nie sú prenajímané.
Fasáda je omietnutá striekaným brizolitom tenkovrstvá a na báze umelých hmôt. Základ je žb pásy a doska tvoriacu
podlahu. Objekt je presvetlený oknami zdvojenými kov a bol vetraný vzduchotechnickými jednotkami. Podlaha je
prevažne cementový poter a keramická v chodbách a sociálnych zariadeniach. Objekt je napojený na 230/400V
ističe v súčasnosti nefunkčné. Je napojený na kanalizáciu do žumpy, vodovod, je rozvod elektriky vandalsky
povytŕhaný. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované, vráta plechové a zvlakové drevené, dvere hladké a presklené
do oceľových zárubní sú demontované. Vykurovanie je nefunkčné. Je bleskozvod.

Kravín- na parc.č. KNC 5125 k.ú. Makov
POPIS STAVBY
Objekt je z jednej časti so vstavbami, prípravovňa je vstup haly a maštale. Maštaľ kravín je neudržiavaný, drevená
konštrukcia na betónovej doske, je využiteľná, s krytinou VSŽ dosky, okolo je murovaný plášť skladobne 300mm na
betónovom pásovom základe s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, jednopodlažná hala bez ostatného
vybavenia, len oceľové kóje so vzduchotechnikou a zatepleným stropom. Priestory nie sú prenajímané. Fasáda je
omietnutá striekaným brizolitom tenkovrstvá a na báze umelých hmôt. Základ je žb pásy a doska tvoriacu podlahu.
Objekt je presvetlený oknami zdvojenými kov a bol vetraný vzduchotechnickými jednotkami. Podlaha je prevažne
cementový poter. Objekt je napojený na 230/400V ističe v súčasnosti nefunkčné. Je napojený na kanalizáciu do
žumpy, vodovod, je rozvod elektriky vandalsky povytrhaný. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované, vráta plechové
a zvlakové drevené. Vykurovanie je nefunkčné. Je bleskozvod.

predmet
nachádza:

Drobná stavba: chladiareň mlieka na parc.č.5124 k.ú. Makov
POPIS STAVBY
Murovaná časť ku Kravínu na parc.č.5124 po deštrukcii maštale, ako torzo, drobná stavba sociálnej časti dispozične
z dvoch miestností pre chladenie a úpravu mlieka.
Technické riešenie:
- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm
dražby
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové s podhľadom
- Schodisko - pieskovec, cementový poter
- Strecha - krov - väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové; krytina strechy na krove - plechová
pozinkovaná; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka
- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva
- Podlahy - keramická dlažba, umelý kameň; - vodorovná izolácia
- Vnútorné vybavenie - elektrický zásobníkový ohrievač, prietokový plynový alebo kombinovaný s ústredným
kúrením; - umývadlo s batériou
- Vykurovanie - lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania - lokálne vykurovanie elektrické konvertory
telesá (2,2 kW)
- Vnútorné rozvody vody - studenej a teplej z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - zo splachovacieho záchodu; - z kúpeľne, práčovne; - z kuchyne
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - bleskozvod; elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty
Príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. Ex 120/11, poverenie vydal OS Čadca č.
5502*030712 zo dňa 3. 5. 2011, vydal súdny exekútor Mgr. Angelika Slopovská, Bratislava, Sedlárska 6 v prospech
oprávneného Lyžiarsky klub Makov, s.r.o., Kpanice - Fínske domky 182, Makov (na stavby - kravín bez čs. na CKN
č. 5124 a kravín bez čs. na CKN č. 5125) - 211/2011

Poznámka:
Opis práv a záväzkov
viaznucich
Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 120/11, poverenie vydal OS Čadca č. 5502*030712
na
predmete zo dňa 20. 4. 2011, vydal súdny exekútor Mgr. Angelika Slopovská, Bratislava, Sedlárska 6 v prospech
dražby:
oprávneného Lyžiarsky klub Makov, s.r.o. , Makov (na stavby bez čs. na CKN č. 5124, 5125) - 168/2011
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 121/11, poverenie vydal OS Žilina č.
5511*104554 zo dňa 4. 5. 2011, vydal súdny exekútor Mgr. Angelika Slopovská, Bratislava, Sedlárska 6 v prospech
oprávneného Sportovní kluby police Zlín, o.s., T.G.Masaryka 3218, Zlín (na stavby : kravín na parcele CKN č. 5124,
a 5125) - 225/2011

Označenie
navrhovateľa:

JUDr. Marína Gallová – správca konkurznej podstaty
správca úpadcu:
K & TEN Company s.r.o.,
sídlo: Mariánske námestie 24, 010 01 Žilina
IČO : 00 647 535
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel : Sro,

sídlo: Jilemnického 30, 036 01 Martin

vložka číslo : 34/L

Dražby a aukcie, s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražby a aukcie, s.r.o.
sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martin
IČO : 36 751 642
DIČ : 202 2355170
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 18739/L
Hanajík Ivan

Všeobecná hodnota:
18.800,00 €
Najnižšie podanie:
18.800,00 €
Cena
dosiahnutá
vydražením:
neúspešná

K024191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta AGAIOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brižitská 36/2217, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 138 922
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2015 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k.: 8K/30/2015–98 v znení zo dňa 26.10.2015, zverejneným
v Obchodnom vestníku 210/2015 vydanom dňa 02.11.2015, bol dňom 03.11.2015 vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Iveta AGAIOVÁ, s miestom trvalého pobytu: Brižitská 2217/36, 841 01 Bratislava - Dúbravka, IČO: 30 138
922 a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Monika MARTONOVÁ, so sídlom kancelárie:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava, značka správcu S1325. Správca týmto v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 druhej
vety za bodkočiarkou ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že dňom zverejnenia tohto
oznamu je možné nahliadať do správcovského spisu, spis. zn. 8K/30/2015 S1325 v kancelárii správcu v Bratislave
na Družstevnej ulici číslo 2 v pracovných dňoch takto: v pondelok až v piatok od 09.30 h do 12.30 h a od 13.00 h do
16.00 h. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne na
adresu kancelárie správcu: Družstevná 2, 831 04 Bratislava alebo na adresu správcu pre správy elektronickej
pošty: monikamartonova.spravca@gmail.com. V žiadosti je nutné uviesť údaje žiadateľa pre spätný kontakt.
V Bratislave, dňa 3. novembra 2015
Monika Martonová, správca

K024192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta AGAIOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brižitská 36/2217, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 138 922
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2015 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Iveta AGAIOVÁ, s miestom
trvalého pobytu: Iveta AGAIOVÁ, s miestom trvalého pobytu: Brižitská 2217/36, 841 01 Bratislava - Dúbravka, IČO:
30 138 922 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8K/30/2015 zo
dňa 26.10.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the Iveta AGAIOVÁ, address: Brižitská 2217/36, 841 01 Bratislava - Dúbravka, No. 30 138 922 (hereinafter only
,,the Bankrupt “), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 8K/30/2015 dated
26th of Oktober 2015 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 02.11.2015. Dňom
03.11.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava was published on 2nd of November 2015. Bankruptcy was declared
on 3rd of November 2015.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
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).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Monika MARTONOVÁ, správca, Družstevná 2,
831 04 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Monika MARTONOVÁ správca, Družstevná 2,
831 04 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court District Court Bratislava I / Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic (§ 28 sec.
2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second
sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
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).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to his
relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z
29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Bratislave dňa 03.11.2015/ In Bratislava, on 03.11.2015
Mgr. Monika MARTONOVÁ, správca
Mgr. Monika MARTONOVÁ, trustee of the bankrupt

K024193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MODUL INVEST spol.s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 723 8
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kubriková, , PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R 7/2012 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R 7/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
ZO
ZASADNUTIA
VERITEĽSKÉHO
VÝBORU
úpadcu
MODUL
INVEST,
spol.
s
r.o.,
IČO:
35
723
807,
so
sídlom
Ružinovská
42,
821
01
Bratislava
v konkurznom konaní, sp. zn. správcovského spisu: 2R 7/2012 S1587, sp. zn. súdneho spisu: 2R 7/2012, konaného
v zmysle ustanovení ZKR, §38 ods. 3, písomné hlasovanie
Členovia
veriteľského
1.
VÁHOSTAV-SK,
a.s.,
IČO:
31356648,
2.
Jarabiny
Invest,
a.
s.,
IČO:
36
777
536,
v
3. LT PLUS, s.r.o., IČO: 44255284

v
z.

výboru:
z.
Róbert
Baran
JUDr.
Andrea
Goldenbergová

PROGRAM:
Schválenie konečného rozvrhu výťažku.
PRIEBEH:
Správca konkurznej podstaty požiadal predsedu VV, spoločnosť Váhostav - SK, a.s. o schválenie predloženého
návrhu konečného rozvrhu výťažku. SKP zverejnil v OVSR č. 163B/2013 oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate podľa §96 ods. 2 ZKR. V zákonnej lehote žiaden z veriteľov nepodal
námietky voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate. Správca konkurznej podstaty zverejnil návrh
konečného rozvrhu výťažku zo dňa 07.10.2015 v OVSR 196B/2015 a určil lehotu 16 dní na jeho schválenie.
Správca doručil dňa 7.10.2015 predsedovi VV návrh konečného rozvrhu zo dňa 7.10.2015, pričom prostredníctvom
predsedu VV správca doručil dňa 8.10.2015 návrh konečného rozvrhu všetkým členom VV. Predseda VV požiadal
o písomné hlasovanie na deň 16.10.2015 do 14.00 hoď., s tým že zápisnicu bude vyhotovovať dňa 16.10.2015
s jedným bodom programu, hlasovanie o predloženom návrhu konečného rozvrhu zo dňa 7.10.2015. Následné
písomné hlasovanie schválilo návrh konečného rozvrhu výťažku pri počte hlasov za 2 (člen Váhostav – SK, a.s.,
Jarabiny Invest, a.s.) Spoločnosť LT Plus, s.r.o. sa nevyjadrila k predloženému návrhu.
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
UZNESENIE
Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh konečného rozvrhu výťažku zo dňa 07.10.2015
Za 2 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa 1 hlas

Zápisnicu
VÁHOSTAV-SK,

dňa
a.s.,

v

16.10.2015
zast.
na

vyhotovili
základe
plnej

a
moci

Róbert

Príloha: hlasovanie členov VV

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K024194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Valentovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 10/3039, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/43/2015 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/43/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Miroslav Valentovič, nar. 1. marca 1973, bytom Jasovská 3039/10, 851 07 Bratislava, oznamuje, že do
správcovského spisu, vedeného v tejto veci Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.: 4K/43/2015, je možné
nahliadať v kancelárii správcu, na adrese: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch počas
úradných hodín - pondelok - piatok od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Termín je potrebné si dohodnúť prostredníctvom t. č. 02/207 57 203 vopred, so záujemcom správca dohodne termín
a záujemca bude v súlade s §21 vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre správcov v znení
neskorších predpisov zapísaný do poradovníka.

V Bratislave, dňa 3. novembra 2015

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K024195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mikuláš Servický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 45, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.3.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2014 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu Ing. Mikuláš Servický, nar. 24.3.1961, bytom Hlboká 45, 949 01 Nitra,
sp. zn.: 32K/22/2014 S 1235, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate. Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u
správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive
a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0911 733 454.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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____________________
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

K024196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CGS Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 681 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Dragašič
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2014 S1273
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

Číslo
súpisovej
zložky
pp 119

Úpadca: CGS
Logistic s.r.o.

Značka spr. Spisu:
3K/24/2014/S1273

Dôvod zápisu do
súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu
majetku

pohľadávka

3.11.2015

Označenie
dlžníka

Daňový úrad

Dátum vyhotovenia:
22.9.2014

Správca: JUDr. Martina
Dragašič, S 1273

Suma pohľadávky v
mene € (istina)

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

10,00 €

nadmerný odpočet 5/2015

Úpadca: CGS
Logistic, s.r.o.

Súpis majetku - všeobecná podstata: Pohľadávky z účtu

Súpisová hodnota
hodnota v €

Značka spr.
Spisu:3K/24/2013/S1273

10,00 €

Správca: JUDr.
Martina Dragašič,
S1273

Dátum
vyhotovania:
22.9.2014

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu
do súpisu
majetku

pu 28

úroky z účtu v
31.10.2015
banke

Dátum zápisu do Číslo bankového
súpisu majetku
účtu/pre daný konkurz

2622713071/1100

Mena

Suma

Dlžník

Názov/forma
vkladu

Súpisová hodnota v
€

€

0,37 €

Tatra
Banka

úhrada

0,37 €

V Bratislave 3.11.2015
JUDr. Martina Dragašič, správca
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K024197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fertina Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 22, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 866 730
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/71/2013 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/71/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis majetku - všeobecná podstata: Pohľadávky z účtu

Úpadca: Fertina
Trading, s.r.o.

Značka spr. Spisu:
6K/71/2013/S1623

Dátum
vyhotovania:
15.5.2014

Osoba konajúca
v mene správcu:

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu
do súpisu
majetku

Číslo bankového
Dátum zápisu do
účtu/pre daný
súpisu majetku
konkurz

Mena

Suma

Dlžník

pu 27

úroky z účtu v
banke

31.10.2015

eur

0,04

Tatra banka, a.s. úhrada

Tatra banka, a.s.

Názov/forma
vkladu

Správca: Ing Hilda
Gajdošová, S1623

Súpisová hodnota v
€
0,04 €

V Bratislave 3.11.2015
Ing. Hilda Gajdošová, správca

K024198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Veselský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 28/55, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2013 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

Úpadca: Martin
Veselský

Značka spr. Spisu:
4K/38/2013/S1623

27.2.2014

Správca: Ing Hilda
Gajdošová

Suma pohľadávky v
mene € (istina)

Právny dôvod vzniku Súpisová hodnota
pohľadávky
hodnota v €

Číslo súpisovej Dôvod zápisu do
zložky
súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu
majetku

Označenie
dlžníka

pp 71

31.10.2015

Tatra banka,
0,08
a.s.

úrok z účtu

Zmluva o bežnom
účte

0,07 €

V Bratislave 3.11.2015
Ing. Hilda Gajdošová, správca
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K024199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAXIMAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zidiny 9, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 843 054
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Dragašič
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2014 S1273
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/56/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Úpadca:
Značka spr.
MAXIMAS s.r.o, Spisu:8K/56/2014/S12732

Súpis majetku - všeobecná podstata: Pohľadávky z účtu

Správca:JUDr.
Martina Dragasič

Dátum
vyhotovania:
4.2.2015

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu
Dátum zápisu do Číslo bankového
do súpisu
súpisu majetku účtu/pre daný konkurz
majetku

Mena

Suma

Poukázal:

Názov/forma
vkladu

pu 10

úroky z účtu v
31.10.2015
banke

eur

0,02

Tatra
Banka

pripísanie úrokov z
0,02
vkladu

2945465957/1100

Súpisová hodnota v
€

V Bratislave 3.11.2015
JUDr. Martina Dragašič, správca

K024200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mikuláš Servický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 45, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.3.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2014 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 5/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 143.- EUR

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

118

Obchodný vestník 214/2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2015

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 6/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 143.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 7/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 143.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 8/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 143.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 9/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 143.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 10/2015 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 143.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Levice, dňa 3.11.2015

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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Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K024201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEVYLANT PLUS,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/61/2007- S751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/61/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Meno a priezvisko /Obchodné meno úpadcu/ dlžníka:
Sídlo/Bydlisko dlžníka /úpadcu :
Dátum narodenia/IČO úpadcu(dlžníka):
Titul, meno a priezvisko správcu :

FEVYLANT PLUS ,s.r.o.,

Slovenská 5, 085 01 Bardejov
36 474 959
JUDr. Michal Jakubek

Sídlo správcu :

M.R. Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov nad Topľou

Spisová značka správcovského spisu :

1K/61/2007 S 751

Príslušný konkurzný súd :
Spisová značka súdneho spisu :
Druh podania :

Okresný súd Prešov
1K/61/2007
Iné zverejnenie

Oprava a upresnenie doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku.
Správca konkurzu úpadcu FEVYLANT PLUS ,s.r.o.,Slovenská 5,085 01 Bardejov, IČO: 36 474 959 v právnej
veci konkurzu vyhláseného Okresným súdom Prešov pod sp.zn. 1 K/61/ 2007 týmto oznamuje nasledovné :
Uverejnením doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku v obchodnom vestníku
č.190/2015 dňa 05.10.2015 uviedol správca okrem iných skutočnosti aj tento zápis v časti:
Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba: Sporný zápis:
KOVLAN s.r.o. so sídlom Ovocinárska 1945/3 , Sabinov ,IČO: 43 881 921.
Správca nedopatrením uviedol v zápise slovné spojenie „sporný zápis“ , pričom pri zápise predmetnej
súpisovej zložky nešlo o sporný zápis, pretože bola zapísaná do podstaty podľa § 63 ods. 1/ zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií na základe rozsudku Krajského súdu Prešov, č.k. 5CoKR/2/2014 z 3.6.2015,
právoplatný 11.9.2015, ktorým súd vyslovil neúčinnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa nehnuteľnosti
zapísané na LV č. 13186 k.ú. Prešov dostali do vlastníctva tretej osoby KOVLAN s.r.o. so sídlom Ovocinárska
1945/3, 083 01Sabinov, IČO: 43 881 921.
Správne má tento údaj znieť takto:
Majetok inej osoby ako úpadcu: Tretia osoba:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KOVLAN s.r.o. so sídlom Ovocinárska 1945/3 A, 083 01Sabinov, IČO: 43 881 921.
Ostatné údaje uvedené v obchodnom vestníku Ministerstva spravodlisovsti SR č.190/2015 dňa 05.10.2015 pod č.
K021613 ostávajú nezmenené.
Vo Vranove nad Topľou 03.11.2015
JUDr.Michal Jakubek, správca

K024202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Dubík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Váhom 40, 925 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.2.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing PhD Lucia Sandtner
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/44/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/44/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty Jozef Dubík, narodený 22.2.1947, Dlhá nad Váhom 40,
925 05 Šaľa, zverejňuje v zmysle § 101 ods. 5 ZKR Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
Suma výťažku: 3 658,93
Pohľadávky proti podstate:1 328,78
Na rozdelenie:
Rozvrh z výťažku:

na rozdelenie

2 330,15 EUR

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

425 412,55 EUR

98%

2 283,55 EUR

Messer Tatragas, spol. s r. o.Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

7 723,03 EUR

2%

46,60 EUR

433 135,58 EUR

100%

2 330,15 EUR

V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca vyzýva zástupcu veriteľov, aby sa v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku vyjadril, či súhlasí s predloženým návrhom, prípadne či
uplatňuje proti návrhu konečného rozvrhu výťažku odôvodnené námietky.
Zároveň týmto správca poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve požiadať zástupcu veriteľov o podanie
odôvodnených námietok v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v OV a o práve
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica na základe
telefonického oznámenia na tel 0905 901 757, alebo elektronicky na sandtner.lucia@gmail.com
Ing. Lucia Sandtner, PhD.- správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K024203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UCL s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 543 066
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2015 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
položky
majektu

Dlžník

1

Dodanie zásob dňa 3.11.2014,
Finerg International, s.r.o.,
nadobudnutá postúpením dňa 16.12.2014
Stará Lesná 157,Stará Lesná
od pôvodného veriteľa TH Services
059 60, IČO: 36 511 391
s.r.o.Faktúra č. H140409

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Súpisová
Podielové
Fakturovaná Úroky z
hodnota
spoluvlastníctvo suma
omeškania
majetku

1/1

6 625,38 €

242,34 €

6 867,72 €

2

Dodanie wifi sústavy a počítača dňa
Finerg International, s.r.o.,
30.12.2014, nadobudnutá postúpením od
Stará Lesná 157,Stará Lesná
1/1
pôvodného veriteľa Tatry Hills s.r.o. Faktúra
059 60, IČO: 36 511 391
č. 2014025

948,00 €

27,39 €

975,39 €

3

Dodanie zásob dňa 3.11.2014,
Finerg International, s.r.o.,
nadobudnutá postúpením dňa 30.12.2014
Stará Lesná 157,Stará Lesná
od pôvodného veriteľa TH Services s.r.o.
059 60, IČO: 36 511 391
Faktúra č. H140409

1/1

10 225,00 € 374,01 €

10 599,01
€

4

Refakturácia provízie za pobyty
uskutočnené prostredníctvom portálu
Finerg International, s.r.o.,
Zľavomat.sk - 18% ceny uplatnených
Stará Lesná 157,Stará Lesná
voucherov, nadobudnutá postúpením dňa
059 60, IČO: 36 511 391
30.12.2014 od pôvodného veriteľa TH
Services s.r.o. Faktúra č. 2015004

1/1

1 700,10 €

37,50 €

1 737,60 €

5

Refakturácia vodného a stočného za
Finerg International, s.r.o.,
odberné meisto Hotel za obdobie od
Stará Lesná 157,Stará Lesná 5.11-30.11.2014, nadobudnutá postúpením 1/1
059 60, IČO: 36 511 391
dňa 30.12.2014 od pôvodného veriteľa TH
Services s.r.o. Faktúra č. 2015002

601,13 €

13,26 €

614,39 €

6

Refakturácia plynu od RWE Gas Slovensko,
Finerg International, s.r.o.,
s.r.o. za obdobie od 5.11-30.11.2014,
Stará Lesná 157,Stará Lesná nadobudnutá postúpením dňa 30.12.2014 1/1
059 60, IČO: 36 511 391
od pôvodného veriteľa TH Services s.r.o.
Faktúra č. 2015003

2 437,33 €

53,75 €

2 491,08 €

7

Refakturácia telefónnych služieb za mesiac
Finerg International, s.r.o.,
11/2014 a 12/2014, nadobudnutá
Stará Lesná 157,Stará Lesná postúpením dňa 30.12.2014 od pôvodného 1/1
059 60, IČO: 36 511 391
veriteľa TH Services s.r.o. Faktúra č.
2015001

148,10 €

3,27 €

151,37 €

Refakturácia elektriny od firmy
Východoslovenská energetika za obdobie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Východoslovenská energetika za obdobie
Finerg International, s.r.o.,
od 5.11-30.11.2014, nadobudnutá
Stará Lesná 157,Stará Lesná
1/1
postúpením dňa 30.12.2014 od pôvodného
059 60, IČO: 36 511 391
veriteľa TH Services s.r.o. Faktúra č.
2015005

Deň vydania: 06.11.2015

3 419,83 €

75,42 €

3 495,25 €

9

Pohľadávka na vydanie bezdôvodného
DUCHO, s.r.o., Mostová 22,
obohatenia z titulu zrealizovanej investície
Ružomberok 034 01, IČO: 36
1/1
do nehnuteľnosti vo vlastníctve Dlžníka na
393 738
náklady pôvodného veriteľa

18 442,07 € 0,00 €

18 442,07
€

10

SCORPIO KERESKEDELMI
ÉS SZO LGÁLTATÓ KFT., t,
1037 Budapest, Pomázi út
15, Maďarsko, HU12194432

Pohľadávka na zaplatenie zostatku kúpnej
ceny vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy zo dňa
6.10.2011, pohľadávka nadobudnutá
1/1
postúpením dňa 24.11.2014 od pôvodného
veriteľa PANAX-SK s.r.o. Faktúra č.
2121000001

287 787,02 € 0,00 €

287 787,02
€

11

SCORPIO KERESKEDELMI
ÉS SZO LGÁLTATÓ KFT., t,
1037 Budapest, Pomázi út
15, Maďarsko, HU12194432

Pohľadávka na zaplatenie zostatku kúpnej
ceny vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy zo dňa
6.10.2011, pohľadávka nadobudnutá
1/1
postúpením dňa 24.11.2014 od pôvodného
veriteľa PANAX-SK s.r.o. Faktúra č.
1121000002

18 182,53 € 0,00 €

18 182,53
€

12

SCORPIO KERESKEDELMI
ÉS SZO LGÁLTATÓ KFT., t,
1037 Budapest, Pomázi út
15, Maďarsko, HU12194432

Pohľadávka na zaplatenie zostatku kúpnej
ceny vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy zo dňa
6.10.2011, pohľadávka nadobudnutá
1/1
postúpením dňa 24.11.2014 od pôvodného
veriteľa PANAX-SK s.r.o. Faktúra č.
1121000003

25 450,09 € 0,00 €

25 450,09
€

13

Zmluvná pokuta alebo mandátna odmena
vzniknutá z titulu nezavkladovania Kúpnej
Alžbeta Viskupová, Lipského
zmluvy zo dňa 22.10.2007, nadobudnutá
1, 841 01 Bratislava
dňa 2.12.2014 od pôvodného veriteľa Bc.
Matúš Slanina

1/1

76 250,00 € 0,00 €

76 250,00
€

14

Eduard Viskup, Bullova 9,
841 02 Bratislava

Zmluvná pokuta alebo mandátna odmena
vzniknutá z titulu nezavkladovania Kúpnej
zmluvy zo dňa 22.10.2007, nadobudnutá
dňa 2.12.2014 od pôvodného veriteľa Bc.
Matúš Slanina

1/1

76 250,00 € 0,00 €

76 250,00
€

15

Zmluvná pokuta alebo mandátna odmena
Zdenka Košútova, Námestie vzniknutá z titulu nezavkladovania Kúpnej
Slobody 1903/13, 960 01
zmluvy zo dňa 22.10.2007, nadobudnutá
Zvolen
dňa 2.12.2014 od pôvodného veriteľa Bc.
Matúš Slanina

1/1

76 250,00 € 0,00 €

76 250,00
€

16

Zmluvná pokuta alebo mandátna odmena
vzniknutá z titulu nezavkladovania Kúpnej
Denisa Viskupová, Lipského
zmluvy zo dňa 22.10.2007, nadobudnutá
1, 841 01 Bratislava
dňa 2.12.2014 od pôvodného veriteľa Bc.
Matúš Slanina

1/1

76 250,00 € 0,00 €

76 250,00
€

17

Pohľadávka na náhradu škody - ušlý zisk,
odopretie vstupu do predmetu nájmu,
DUCHO, s.r.o., Mostová 22,
nájomná zmluva zo dňa 5.4.2012 a
Ružomberok 034 01, IČO: 36
nájomná zmluva zo dňa 20.4.2014,
393 738
nadobudnutá postúpením od pôvodného
veriteľa Bc. Matúš Slanina

1/1

30 000,00 € 0,00 €

30 000,00
€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Oliver Korec, správca
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K024207
Spisová značka: 6K/6/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: People Place
Slovakia s.r.o., so sídlom Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 935 251, správcom ktorého je Mgr. Jana
Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1211
rozhodol
Súd odvoláva: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S
1211 z funkcie správcu úpadcu: People Place Slovakia s.r.o., so sídlom Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35
935 251.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K024208
Spisová značka: 6K/44/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oxyron s.r.o. v likvidácii, so sídlom Páričkova 18, 821
08 Bratislava, IČO: 36 677 311, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Oxyron s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 36 677 311
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Oxyron s.r.o. v likvidácii, so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 36 677 311
predbežného správcu: JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zn. správcu:
S 105.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K024209
Spisová značka: 6K/23/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KENOIL PLUS,
s.r.o., so sídlom J. Alexyho 2954/1A, 841 01 Bratislava, IČO: 36 525 073, správcom ktorého je JUDr. Tomáš
Kozovský, so sídlom kancelárie Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 467
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom kancelárie Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, zn.
správcu: S 467 z funkcie správcu úpadcu: KENOIL PLUS, s.r.o., so sídlom J. Alexyho 2954/1A, 841 01 Bratislava,
IČO: 36 525 073.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd odvoláva: JUDr. Tomáš Kozovský, so sídlom kancelárie Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, zn.
správcu: S 467 z funkcie správcu úpadcu: KENOIL PLUS, s.r.o., so sídlom J. Alexyho 2954/1A, 841 01 Bratislava,
IČO: 36 525 073.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2015
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K024210
Spisová značka: 4K/46/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Boris Baričič, nar. 18.07.1981, bytom Puškinova 21,
902 01 Pezinok, právne zast. advokátska kancelária Geško, Hulín a partneri s.r.o., so sídlom kancelárie Velehradská
33, 821 08 Bratislava, IČO: 35 922 907, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Next - com s.r.o., so
sídlom Holubyho 71, 902 01 Pezinok, IČO: 35 877 120,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Next - com s.r.o., so sídlom Holubyho 71, 902 01 Pezinok, IČO: 35
877 120.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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,
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 2.11.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024211
Spisová značka: 4K/47/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALFA Development s.r.o., so sídlom
Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 698 753, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALFA
Development s.r.o., so sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 698 753,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ALFA Development s.r.o., so sídlom Údernícka 11, 851
01 Bratislava, IČO: 35 698 753.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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,
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku konanie; už
b)
na majetok
patriaci
dlžníkoviSlovenskej
nemožnorepubliky
začať konanie
o výkon
rozhodnutia
alebo exekučné
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
na
svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok
dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
126
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho

Proti
tomutovestník
uzneseniu
odvolanie nie je prípustné
(§ 198 aods.
1 ZKR).
Obchodný
214/2015
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 06.11.2015
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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,
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 2.11.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024212
Spisová značka: 4K/39/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K-1
ENGINEERING s.r.o., so sídlom Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie, IČO: 35 878 291, správcom ktorého je:
JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, značka správcu S1406, o návrhu
správcu na uznanie konkurzu za malý
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: K-1 ENGINEERING s.r.o., so sídlom Starobystrická 267/67, 900 28
Zálesie, IČO: 35 878 291, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024213
Spisová značka: 4K/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: Tatra Trade
Corporation, s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 479 705,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tatra Trade Corporation, s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01
Bratislava, IČO: 36 479 705.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom kancelárie Vajnorská
100/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S1587.
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
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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 môže podať odvolanie dlžník. ( § 198 ods. 1 a § 19 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). Proti tomuto
uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I, písomne,
dvojmo.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
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.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

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
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pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024214
Spisová značka: 4K/44/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SUPRA TRADE spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom
Záhradnícka 46, 811 07 Bratislava, IČO: 30 774 349, právne zast. JUDr. Michaela Kajabová, advokátka, so sídlom
kancelárie Budovateľská 2, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SUPRA
TRADE spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Záhradnícka 46, 811 07 Bratislava, IČO: 30 774 349
rozhodol
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Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SUPRA TRADE spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Záhradnícka 46, 811
07 Bratislava, IČO: 30 774 349.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. 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,
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 2.11.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024215
Spisová značka: 4K/30/2015

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: Bonbón Palace,
s.r.o., so sídlom Tematínska 7, 851 05 Bratislava, IČO: 45 296 219,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bonbón Palace, s.r.o., so sídlom Tematínska 7, 851 05 Bratislava,
IČO: 45 296 219, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2015
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K024216
Spisová značka: 8K/36/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: E.M. Ekonóm, s.r.o. "v likvidácii" so sídlom Vajnory
12190, 831 07 Bratislava, IČO: 31 366 261, v mene ktorého koná likvidátor: Tina Murínová, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: E.M. Ekonóm, s.r.o. "v likvidácii" so sídlom Vajnory 12190, 831 07 Bratislava, IČO: 31
366 261, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
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rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 01 Bratislava,
zn. správcu S1598, odmenu vo výške 663,88 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 202,09 Eur, ktorá mu
bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D
19, pol. reg. 121/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811
01 Bratislava, zn. správcu S1598, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 793,73 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 121/2015, 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 2.11.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K024217
Spisová značka: 8K/32/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: dlžníka: ZELIMA s.r.o. v likvidácii, Karpatská 5, 811 05
Bratislava, IČO: 46 054 707, v mene ktorého koná likvidátor JUDr. Adam Puškár, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ZELIMA s.r.o. v likvidácii, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO: 46
054 707, uznesením zo dňa 25.09.2015, č. k. 8K/32/2015-92 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: ZELIMA s.r.o.
v likvidácii, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO: 46 054 707, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 20.10.2015.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2015
Mgr. Dominika Jalčová, vyšší súdny úradník
K024218
Spisová značka: 8K/32/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ZELIMA s.r.o. v likvidácii, Karpatská 5, 811 05
Bratislava, IČO: 46 054 707, v mene ktorého koná likvidátor JUDr. Adam Puškár, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ZELIMA s.r.o. v likvidácii, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO: 46
054 707, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S 1555, odmenu vo výške 663,88 Eur.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: Stefan Geng
<http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Geng&MENO=Stefan&SID=0&T=f0&R=1>, trvalým bydliskom: Str. Abatorului
471, Sat. Turulung, Jud. Satu Mare, Rumunsko povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: Mgr. Michal Kiča, so
sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1555, odmenu v celkovej výške 663,88 Eur a to
do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č
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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 2.11.2015
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K024219
Spisová značka: 2K/31/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, so sídlom
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: obchodnej spoločnosti
SALU logistic s. r. o., Mierová 24,900 44 Tomášov, IČO: 44 009 861.
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti SALU logistic s. r. o., Mierová 24,900 44 Tomášov,
IČO: 44 009 861.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Ivan Mojžiš, so sídlom kancelárie V. Karadžiča 27, 811 08
Bratislava, značka správcu: S 239.
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 môže podať odvolanie dlžník. ( § 198 ods. 1 a § 19 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). Proti tomuto
uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I, písomne,
dvojmo.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
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.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ods. 2 ZKR). Za začiatok
prihlásenie
pohľadávok
konkurzu
sa sídle:
považuje
deň nasledujúci po zverejnení
a o lehoty
zmene ana
doplnení
niektorých
zákonov nado
svojom
webovom
www.justice.gov.sk
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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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 2.11.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K024220
Spisová značka: 2K/43/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Žilincová, nar. 25. 03. 1972, trv. byt. Brezová
721, 900 42 Dunajská Lužná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Andrea Žilincová, nar. 25. 03.
1972, trv. byt. Brezová 721, 900 42 Dunajská Lužná
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Žilincová, nar. 25. 03. 1972, trv. byt. Brezová 721, 900 42
Dunajská Lužná.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Dušan Repák, sídlo kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, značka
správcu S 404.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
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3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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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 (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.11.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K024221
Spisová značka: 2K/50/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Kincelová, nar. 29. 03.
1970, bytom Bajkalská 720/41, Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie Wilsonova
4, 811 07 Bratislava 1, značka správcu: S 180, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Renáta Kincelová, nar. 29. 03. 1970, bytom Bajkalská 720/41, Bratislava,
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené
iným spôsobom
v Obchodnom
vestníku.
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Deň vydania: 06.11.2015
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.

Okresný súd Bratislava I dňa 29.10.2015
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K024222
Spisová značka: 1K/74/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - Ján Knapek, Ábelová 101, 985 13 Ábelová likvidátor
spoločnosti Poľnohospodárske družstvo „v likvidácii“ so sídlom Ábelová 985 13, IČO: 00 195 901, zapísaná v
Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Dr, vložka č. 65/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Poľnohospodárske družstvo „v likvidácii“ so sídlom Ábelová 985 13,
IČO: 00 195 901.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2015
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K024223
Spisová značka: 32K/52/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Salva, nar.
26.11.1974, bytom Nová 65/2, 951 61 Čifáre, ktorého správcom je Podunajská konkurzná, k.s., so sídlom kancelárie
1. mája 6, 943 60 Nána, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi Podunajská konkurzná, k.s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943
60 Nána, odmenu v sume 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 87,92 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Podunajská
konkurzná, k.s., odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 253,89 eura z preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19/97-2015 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 30.10.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K024224
Spisová značka: 32K/49/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Vargová, nar. 24.9.1959,
bytom 956 12 Belince 130, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Mgr. Ondrejovi Brlášovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
paušálnu odmenu vo výške 497,91 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť správcovi Mgr. Ondrejovi Brlášovi, so sídlom
kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu vo výške 497,91 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19-90/2015 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
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 30.10.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K024225
Spisová značka: 32K/53/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VITUR, s.r.o., so sídlom Nová 13, 942 01 Šurany, IČO: 36
564 524, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: VITUR, s.r.o., so sídlom Nová 13, 942 01 Šurany, IČO: 36 564
524, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na dlžníka VITUR, s.r.o., so sídlom Nová 13, 942 01 Šurany, IČO: 36 564 524,
pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do
15 dní od jeho doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v
Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.10.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K024226
Spisová značka: 32K/36/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: BAMAK, spol. s.r.o., v
“konkurze“, so sídlom Prešovská 24, 949 01 Nitra, IČO: 36 535 443, ktorého správcom je Ing. Róbert Baran, so
sídlom kancelárie správcu Kvačalova 10, 821 08 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
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Deň
vydania:
“konkurze“, so sídlom Prešovská 24, 949 01 Nitra, IČO: 36 535 443, ktorého správcom je Ing. Róbert Baran, so
sídlom kancelárie správcu Kvačalova 10, 821 08 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu BAMAK, spol. s.r.o., v “ konkurze“, so sídlom Prešovská 24,
949 01 Nitra pre nedostatok majetku.
II.
N e p r i z n á v a správcovi Ing. Róbertovi Baranovi, so sídlom kancelárie správcu Kvačalova 10, 821
08 Bratislava, odmenu a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa
doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.)
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa
odvolateľ domáha (§205 ods. 1 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.10.2015
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K024227
Spisová značka: 1K/80/2011
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LK - ROTEX spol. s r.o. v likvidácií, so
sídlom ul. Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník,
IČO: 31 655 645, správcom ktorého je Mgr.
Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti CASH COLLECTORS SK,
s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 44 703 015, zo dňa 10.03.2014 na vstup do konkurzného
konania uznesením 1K/80/2011-211 zo dňa 19.03.2014 pripustil vstup spoločnosti CASH COLLECTORS SK, s.r.o.,
so sídlom Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 44 703 015 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu LK ROTEX spol. s r.o. v likvidácií, so sídlom ul. Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník, na miesto pôvodného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v rozsahu
prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške 46 525,11 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.04.2014.

Okresný súd Prešov dňa 2.11.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K024228
Spisová značka: 1K/63/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok úpadcu RAGUS, s.r.o., so sídlom
094 22 Nižný Hrušov č. 307, IČO: 36 837 393, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu,
takto
rozhodol
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o p r a v u j e výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 1K/63/2014-75 zo dňa 19.10.2015 zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 204/2015 dňa 23.10.2015, ktorý má správne znieť:
„ p r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov,
odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 10,- eur, ktoré mu budú po právoplatnosti
tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa
10.09.2014 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 87/2014,
v r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 853,04 eura
zložený na účet tunajšieho súdu dňa 10.09.2014 pod položkou D19 č. 87/2014, a to po právoplatnosti tohto
uznesenia. “
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
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 2.11.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024229
Spisová značka: 1K/53/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Lucia Bodnárová, nar.
18.11.1976, bytom Vajanského 2443/15, 069 01 Snina, zast. ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Komenského 18/B,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie
Puškinova 16, 080 01 Prešov, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Slavomír
Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 02.06.2015 na účet tunajšieho súdu pod položkou D19 č. 86/2015.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 2.11.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024230
Spisová značka: 1K/53/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Lucia Bodnárová, nar.
18.11.1976, bytom Vajanského 2443/15, 069 01 Snina, zast. ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Komenského 18/B,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Lucia Bodnárová, nar.
18.11.1976, bytom Vajanského 2443/15, 069 01 Snina, zast. ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Komenského 18/B,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie
Puškinova 16, 080 01 Prešov, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, paušálnu
odmenu vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2.11.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024231
Spisová značka: 1K/65/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladislav Leščinský, nar.
22.01.1968, bytom 065 02 Vyšné Ružbachy č. 272, správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie
Slovenská 69, 080 01 Prešov, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podania veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:
31320155, doručené správcovi dňa 04.03.2015, sa prihliada ako na prihlášky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2.11.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024232
Spisová značka: 1K/39/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Radoslav Kurilčin, nar.
09.03.1975, trvale bytom Nábrežná 863/19, 085 01 Bardejov, zastúpeného JUDr. Matúšom Hribom, advokátom so
sídlom kancelárie Na hradbách 5, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie
Mierová 64/2, 066 01 Humenné, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a správcovi JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, paušálnu
odmenu vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2.11.2015
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K024233
Spisová značka: 2K/45/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ZAĽUBOVA s.r.o., so sídlom
Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov, IČO: 36 516 007, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o paušálnej odmene správcu, takto
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Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov, IČO: 36 516 007, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a JUDr. Mariánovi Novikmecovi., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu úpadcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 7.966,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 30.10.2015
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K024234
Spisová značka: 29K/6/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Galuščák, nar. 07.02.1979,
bydliskom 018 55 Tuchyňa 158, občan SR, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie 17.Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice,
IČO 36 669 415, značka správcu S1169, o návrhu správcu na poukázanie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi obchodnej
spoločnosti BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie 17.Novembra 37, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO 36 669 415, značka správcu S1169, nevyplatený preddavok vo výške 66,39 eura, a to z
preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg.
D19 22/2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 30.10.2015
JUDr. Michal Fiala, samosudca
K024235
Spisová značka: 38K/56/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MOKAROMA, s. r. o. v likvidácii so sídlom Slovenského
národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585 Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka MOKAROMA, s. r. o. v likvidácii so sídlom Slovenského národného povstania 7/13, 018
51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585, Slovenská republika, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi MOKAROMA, s. r. o. v likvidácii so sídlom Slovenského národného
povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 326 585, Slovenská republika.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 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,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 2.11.2015
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K024236
Spisová značka: 3K/16/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JUDr. Ján Belko, nar. 24.10.1980, bytom Okružná 93/6, 034
01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: JUDr. Ján Belko, nar. 24.10.1980, bytom Okružná 93/6, 034 01 Liptovský
Mikuláš.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 30.10.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K024237
Spisová značka: 4K/28/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FROTEX, výrobné družstvo, so sídlom
013 32 Dlhé Pole 789, IČO: 31 640 621, správcom ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010
01 Žilina, IČO: 44 915 691, v časti o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, ako postupovať vo veci
speňažovania majetku, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 111/2014 zo dňa
12.6.2014, a to:
- stĺp el. vedenia, zapísaný na LV č. 2109 pre katastrálne územie Dlhé Pole (obec Dlhé Pole, okres
Žilina), nachádzajúci sa na parcele číslo 2602/2, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 2.000 eur,
je správca povinný speňažovať spoločným speňažovaním s nehnuteľným majetkom zapísaným v
súpise oddelenej podstaty veriteľa COOP PRODUKT SLOVENSKO, so sídlom Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava,
IČO: 00 168 637, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 43B/2010 zo dňa 4.3.2010, pričom predajom poverí
dražobníka podľa osobitného predpisu (zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 30.10.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K024238
Spisová značka: 3R/1/2014
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: BW a.s., so sídlom Rakovo, 038 42 Príbovce, IČO:
35 753 706, správcom ktorého je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, Ružomberok, o návrhu
správcu na uloženie pokuty, takto
rozhodol
Konanie o návrhu správcu zo dňa 24.4.2015 na uloženie pokuty vo výške 50.000,- eur štatutárovi úpadcu Vladimírovi
Frankovi, nar. 3.1.1958, Bystrička 503 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 30.10.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K024239
Spisová značka: 3K/35/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SSIM-OC, a.s., so sídlom
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 36 437 921, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu
navrhovateľa: IRIDIS, s.r.o., so sídlom Sladovnícka 2557/13, 917 01 Trnava, IČO: 47 895 942, na povolenie vstupu
do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: IRIDIS, s.r.o., so sídlom Sladovnícka 2557/13, 917 01 Trnava,
IČO: 47 895 942, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - DLM - INTER PRODUCT, spol. s r.o., so
sídlom F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757, v rozsahu postúpenej pohľadávky v celkovej výške 490.000
eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod číslom 8.
Veriteľovi - DLM - INTER PRODUCT, spol. s r.o., so sídlom F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757, zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka
tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 30.10.2015
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K024240
Spisová značka: 3K/35/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SSIM-OC, a.s., so sídlom
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 36 437 921, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, v časti o návrhu
navrhovateľa: IRIDIS, s.r.o., so sídlom Sladovnícka 2557/13, 917 01 Trnava, IČO: 47 895 942, na povolenie vstupu
do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa: IRIDIS, s.r.o., so sídlom Sladovnícka 2557/13, 917 01 Trnava, IČO: 47 895 942,
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08
Trnava, IČO: 43 965 130, v rozsahu postúpenej pohľadávky v celkovej výške 10.000,- eur, ktorá je vedená v
konečnom zozname pohľadávok pod číslom 30.
Veriteľovi - L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, zanikne zverejnením
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Trnava, IČO: 43 965 130, v rozsahu postúpenej pohľadávky v celkovej výške 10.000,- eur, ktorá je vedená v
konečnom zozname pohľadávok pod číslom 30.
Veriteľovi - L & A - Consult s.r.o., so sídlom Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, zanikne zverejnením
oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto
konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.

Okresný súd Žilina dňa 30.10.2015
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K024241
Spisová značka: 3K/10/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MICESS, s.r.o., so sídlom Horná 1223,
022 01 Čadca, IČO: 43861041, správcom ktorého je: JUDr. Ivan Fiačan, PhD. so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16,
031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva správcu Mgr. Ivana Fiačana, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš,
ktorý vykonával funkciu správcu majetku úpadcu: MICESS, s.r.o., so sídlom Horná 1223, 022 01 Čadca, IČO:
43861041.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 30.10.2015
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K024242
Spisová značka: 3K/19/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu: Pavol Lány - KeyService, s miestom podnikania Riadok č.
1, 036 01 Martin, IČO: 44942061, správkyňou ktorého je JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874 vo výške 1.538,17 eur na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, a to v časti postúpených
pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
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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 30.10.2015
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K024243
Spisová značka: 2NcKR/4/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Ing. Lenka Černá, PhD., nar. 02.12.1983, bytom Hollého
36/631, 010 01 Žilina, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníčky: Ing. Lenka Černá, PhD., nar. 02.12.1983, bytom Hollého 36/631, 010 01 Žilina.
Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Martina Kováčika, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín..
Určuje rozsah právnych úkonov dlžníčky, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorázové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 200,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200,- eur v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva
Dlžníčka je povinná poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
2.400,- eur (alebo sumu 200,- eur mesačne) s tým, že ak táto suma bude predstavovať menej ako 32,73 % čistého
príjmu dlžníčky za skúšobný rok, je dlžníčka povinná správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 32,73 % jeho čistého
príjmu za skúšobný rok.
Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníčkou. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 2.11.2015
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K024204
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sp. zn.: 39K 40/2003 - 823 - Ďu
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESSEX, a. s. "v konkurze"
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Priemyselná 248, 965 01 Ladomerská Vieska, Slovenská
republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 604 650
Súd zverejňuje uznesenie o zrušení konkurzu:

č.k. 39K/40/2003-823

UZNESENIE
SKRÁTENÉ ZNENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ESSEX, a.s.
„v konkurze“, Priemyselná 248, Ladomerská Vieska, IČO: 31 604 650, o návrhu správkyne konkurznej podstaty
JUDr. Iveta Ďurčaťová, Kollárova 35, 036 01 Martin na zrušenie konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia takto

rozhodol:

Súd z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu ESSEX, a.s. „v konkurze“, Priemyselná
248, Ladomerská Vieska, IČO: 31 604 650, po splnení rozvrhového uznesenia.

Súd
podstaty.

zb avuj e

Toto uznesenie

Poučenie:

je

JUDr. Iveta Ďurčaťová, Kollárova 35, 036 01 Martin funkcie správcu konkurznej

v y k o n a t e ľ n é až jeho právoplatnosťou.

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

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

1

Obchodný vestník 214/2015

Konkurzy a vyrovnania

Deň vydania: 06.11.2015

považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.

V Banskej Bystrici dňa 3. novembra 2015

doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
sudca

Za správnosť vyhotovenia :
JUDr. Ľubica Mojžišová

K024205
Krajský súd v Bratislave
Sp. zn.: 3K/174/2001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYNOM s.r.o. v konkurze
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Športovcov 2114/50, 017 01 Považská Bystrica, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 641 229
Súd zverejňuje upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty
a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu:

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
č.k. 3K/174/2001-207
IČS: 1001897844
Upovedomenie
úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: POLYNOM s.r.o. v konkurze, Športovcov 2114/50,
017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 641 229, vedenej pod sp. zn. 3K/174/2001, upovedomuje úpadcu a
konkurzných veriteľov o tom, že správca konkurznej podstaty Mgr. Karol Haťapka, Drieňová 34, 821 02
Bratislava, predložil dňa 29.10.2015 konečnú správu o speňažovaní a odmene správcu konkurznej podstaty.
Súd upozorňuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že do 15 dní odo dňa vyvesenia konečnej správy na
úradnej tabuli súdu môžu proti nej podať námietky na Krajskom súde v Bratislave.
Konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli súdu v deň jej zverejnenia v Obchodom vestníku. Pre veľký
rozsah konečnej správy nie je možné ju celú vyvesiť na úradnej tabuli, a preto je kompletná k nahliadnutiu na I.
poschodí, číslo dverí 146.
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JUDr. Eugen Palášthy
sudca

K024206
Krajský súd v Bratislave
Sp. zn.: 6K/6/2000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
PASINVEST, a.s. v konkurze
Sídlo/Miesto podnikania/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nitrianska ulica 503/60, 958 01 Partizánske, SR
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 152 229
Súd zverejňuje iné:

č.k. 6K/6/2000-2073
IČS: 1000899712
Dopĺňacie uznesenie

Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: PASINVEST, a.s. v konkurze, Nitrianska ulica 503/60,
958 01 Partizánske, IČO: 34 152 229, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Danica Birošová,
Piaristická 46, Trenčín, o doplnenie rozvrhového uznesenia, takto
rozhodol:
Rozvrhové uznesenie vydané Krajským súdom v Bratislave dňa 13.10.2015 pod č.k. 6K/6/2000-2064 sa
dopĺňa o bod 3/:
Pohľadávky veriteľov zistené v ostatných triedach nebudú uspokojené z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov.
Právoplatnosť a vykonateľnosť pôvodného rozvrhového uznesenia nie je týmto uznesením dotknutá.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom
vestníku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3
O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV), v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 O.s.p. v nadväznosti na § 66e ods. 1 ZKV).

V Bratislave, dňa 03.11.2015

JUDr. Boris Tóth
sudca
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