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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.05.2016

K012439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GREEN LAND, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 2664/22, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 639 569
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S 1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie dozorného správcu
iTRUSTee Restructuring, k.s., ako dozorný správca nad preberajúcou osobou: GREEN LAND SERVIS, s. r.
o., sídlom Pezinská 113, 902 01 Vinosady, IČO: 48 061 107, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd. Sro, Vložka číslo: 102769/B (v súlade so záväznou časťou veriteľmi schváleného a súdom potvrdeného
reštrukturalizačného plánu dlžníka: GREEN LAND, spol. s r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Šrobárova 2664/22,
058 01 Poprad, IČO: 31 639 569) oznamuje, že došlo k zmene adresy kancelárie dozorného správcu iTRUSTee
Restructuring, k.s., tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR) je
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K012440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGF INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 117 865
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2014 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie dozorného správcu o ukončení dozornej správy zavedenej nad dlžníkom AGF INVEST, s.r.o.
Monika Martonová, dozorný správca dlžníka – obchodnej spoločnosti s obchodným menom AGF INVEST, s.r.o., so
zapísaným sídlom v Slovenskej republike: Balkánska 133, 851 01 Bratislava, IČO: 34 117 865 (ďalej v texte aj len
ako „Dlžník”) v súlade s ustanovením § 162 zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len ako „ZKR”) po úplnom splnení
schváleného a potvrdeného reštrukturalizačného plánu oznamuje ukončenie dozornej správy zavedenej nad
Dlžníkom z dôvodu úplného splnenia reštrukturalizačného plánu.
Oznámenie o zavedení dozornej správy nad Dlžníkom bolo v zmysle ustanovenia § 163 ZKR zverejnené v
Obchodnom vestníku 2/2015 vydanom dňa 05.01.2015.
Zverejnením tohto oznámenia o ukončení dozornej správy zanikajú v zmysle ustanovenia § 165 ods. 1 ZKR účinky
dozornej správy a funkcia dozorného správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Bratislave, dňa 16. mája 2016
Monika MARTONOVÁ, dozorný správca

K012441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DELICIOUS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 293 032
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/55/2012 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/55/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu DELICIOUS, s.r.o. v konkurze, sídlo: Banská 4, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO: 36 293 032 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania
úpadcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky a následne bola pohľadávka zapísaná do zoznamu
pohľadávok:
Veriteľ: HARVIS s.r.o., so sídlom Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 11.574,06 EUR

K012442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Knapik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hromoš 46, 065 45 Hromoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 44/2014 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 44/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. pol. č. 8 - iné majetkové právo
dlžník : FR SR - Daňový úrad, pobočka Stará Ľubovňa
popis : daňový preplatok za r. 2015
súpisová hodnota : 65,85 EUR
deň zapísania do súpisu : 19.5.2016
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K012443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Mandela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ptičie 54, 067 41 Ptičie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 11/2014 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 11/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová položka č. 10 - iné majetkové právo
dlžník : FR SR - Daňový úrad, pobočka Humenné
popis : daňový preplatok za r. 2015
súpisová hodnota : 21,58 EUR
deň zapísania do súpisu : 23.5.2016
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu

súpisová položka č. 11 - iné majetkové právo
dlžník : FR SR - Daňový úrad, pobočka Humenné
popis : daňový bonus za r. 2015
súpisová hodnota : 12,84 EUR
deň zapísania do súpisu : 23.5.2016
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu

K012444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Mandela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ptičie 54, 067 41 Ptičie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 11/2014 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 11/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty :
súp. pol. 4 - príjmy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis : zrážka za 12/15 - 03/16
súpisová hodnota : 159,63 EUR

(12/15 - 0 €, 01/16 - 0 €, 02/16 - 79,81 €, 03/16 - 79,82 €)

deň zapísania do súpisu : 23.5.2016
dôvod zapísania majetku : §72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.

K012445
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:
Iné zverejnenie

Oznámenie o speňažení časti podniku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu formou ponukového konania

1. KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta74/B, 821 02 Bratislava správca konkurznej podstaty úpadcu
SAMAT Kovoizospol spol. s r. o. , Ľanová 6, 821 01 Bratislava, IČO 31 324 908 , č. k. 8K/38/2014
vyhlasuje na základe záväzného pokynu zo dňa 20.05.2016 zabezpečeného veriteľa OTP Faktoring
Slovensko s.r.o. so sídlom Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO 45 730 008 IV. kolo ponukového
konania na speňaženie časti podniku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu .

1. Predmet speňaženia časti podniku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu je tvorený :

2.1.1

Predmetom speňaženia podľa tohto záväzného pokynu je časť podniku Úpadcu, tvorená:

2.1.1
Nehnuteľnosťami zapísanými do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a
publikovanými v Obchodnom vestníku č. OV 2015/10 dňa 16. 01. 2015 pod položkami č. 1 až 7,
42,

2.1.2. Hnuteľnými vecami uvedenými pod položkami č. 35, 36, 43 až 50, 53 až 59, súpis
zverejnený v OV 2015/10 zo 16. 1. 2015 a OV 156/2015 z 14.08.2015,

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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2.1.3. Zmluvou o nájme nebytových priestorov uzavretá medzi Úpadcom a spol. SAMAT AL s.r.o.,
so sídlom Ľanová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 45441111 zo dňa 17.12.2013 v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 20.11.2014,

2.1.4. Zmluvou o dodávke elektrickej energie so ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 677 281, zmluvný účet č. 6400006895.

2.2.
Súčasťou časti podniku úpadcu podľa predchádzajúceho bodu sú aj práva a povinnosti z
pracovnoprávnych vzťahov založených pracovnou zmluvou, prípadne dohodou o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru so zamestnancom úpadcu, ktorý podľa dohodnutého druhu práce a svojho
obvyklého pracovného zaradenia plní pracovné úlohy prevažne súvisiace s užívaním a starostlivosťou
o časti podniku uvedené pod bodmi 2.1.1 a 2.1.2 tohto pokynu, napr. Dohoda o vykonaní práce, uzavretá
dňa 15.11.2015 medzi Úpadcom ako zamestnávateľom a Martinom Petrášom ako zamestnancom.

Spôsob verejného ponukového konania

3.1
Ponuka musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta 74/B, 821 02
Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie Samat Kovoizospol.“
najneskôr do 45 dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu ponuku.
3.2.

Ponuka musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi –fyzickej osobe podnikateľovi: meno,
priezvisko, adresu trvalého bydliska a výpis z obchodného registra, resp. Živnostenského
registra. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri
záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra
1. Označenie predmetu kúpy
2. Návrh cenovej ponuky v sume minimálne vo výške 728 549,75 EUR
3. Doklad o zložení finančnej zábezpeky vo výške 20.000,00 EUR na účet úpadcu: TATRA BANKA, IBAN:
SK85 1100 0000 0029 4146 2185

4.

Podmienky verejného ponukového konania

4.1
O obsahu ponúk musí správca informovať príslušný orgán do 3 dní od konca lehoty na zasielanie
ponúk správcovi. Víťaznú ponuku tohto verejného ponukového konania určí správca s predchádzajúcim
písomným súhlasom príslušného orgánu, a to v lehote 20 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
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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písomným súhlasom príslušného orgánu, a to v lehote 20 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
4.2
Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 30 dní od oznámenia víťaznej ponuky
v Obchodnom vestníku.
4.3
Víťazný záujemca je povinný vložiť celú kúpnu cenu na účet Úpadcu najneskôr v deň podpisu kúpnej
zmluvy
4.4

Zložená zábezpeka vo výške 20.000,- EUR sa započíta do kúpnej ceny.

4.5
V prípade, že víťazný záujemca v lehote 30 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom
vestníku neuzatvorí kúpnu zmluvu a nevloží celú kúpnu cenu na účet Úpadcu , má sa za to, že od ponuky
odstúpil a zmaril verejné ponukové konanie. Finančná zábezpeka vo výške 20.000,- EUR prepadá v
prospech oddelenej podstaty.
4.6
Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od vyhodnotenia
ponúk.
4.7.
Príslušný orgán – zabezpečený veriteľ OTP Faktoring Slovensko s. r. o., so sídlom Špitálska 61, 811
08 Bratislava, IČO: 45 730 008 má vyhradené právo odmietnuť všetky ponuky záujemcov. V prípade, že
príslušný orgán v lehote podľa bodu 4.1 neudelí správcovi písomný súhlas s určením víťaznej ponuky, platí,
že boli odmietnuté všetky ponuky záujemcov. V takom prípade všetkým záujemcom správca vráti zloženú
finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od odmietnutia ponúk.

Bratislava, 24.05. 2016
KRIVANKON k. s., správca

K012446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Križo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1965
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 13.05.2016, sp. zn. 2K/27/2016, ktoré bolo zverejnené v OV č.
96/2016 dňa 19.05.2016 bol na dlžníka Juraj Križo, nar. 21.08.1965, bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen vyhlásený
konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so
sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota. Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom
konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do
12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0905 731 345
alebo 0917 275 198 alebo emailom na: drugdova.md@gmail.com.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 24.05.2016

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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K012447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Križo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1965
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Juraj Križo, nar.
21.08.1965, bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.:
2K/27/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2016 dňa 19.05.2016 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika a v
jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika,
k sp.zn. 2K/27/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
Rimavská Sobota, 24.05.2016

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
– Juraj Križo, nar. 21.08.1965, bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen, Slovak republic. I am obligatetto inform you that
with the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 2K/27/2016 published in the Government Journal No
96/2016 on 19.05.2016 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll.
Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No 2K/27/2016 and in one original to the
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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Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No 2K/27/2016 and in one original to the
bankruptcy trustee to the address Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská
Sobota, Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und
fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and
registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion
form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about secured amount , kind and order security right, object to which the security is tied and
legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claims depend on
the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form
the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed
to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim
has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the
creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic , a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished
only by publishing in the Commercial Journal. Registration form , which was delivered to trustee or District court can
not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from
the documents of the Bankrupt.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s, Trustee of the Bankrupt
Rimavská Sobota, 24.05.2016

K012448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hargaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.197
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/55/2015 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/55/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bydliskom Hrubá strana 1456, 916 11
Bzince pod Javorinou, štátny občan SR
Číslo súpisovej zložky: 1
Druh súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Opis súpisovej zložky: finančné prostriedky vložené úpadcom na bankový účet vedený vo VÚB, a.s. Bratislava,
pob. Pov. Bysttrica, č.ú.: SK7702000000003636396059 vo výške 2050,- € v hotovosti vkladom na účet
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 2.050,- €
Deň zápisu: 14.3.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu: Súpisná hodnota súpisových zložiek majetku úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bydliskom Hrubá strana 1456,
916 11 Bzince pod Javorinou, štátny občan SR, ev. číslo 1, je spolu vo výške: 2.050,- €.
V Pov. Bystrici, dňa 20.5.2016
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K012449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSLA 1403, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S 1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: ČSLA 1403, Gbely 908 45
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu: Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S 1663
Spisová značka súdneho spisu: : 23K/9/2016
Druh podania: Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: HYDINÁR a. s., so sídlom ČSLA 1403, 908
45 Gbely, IČO: 31 421 792 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 25/T,
podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa PETRUZALEK s.r.o.,
Domove role 71, 821 05 Bratislava, IČO: 31 325 360.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradové číslo Pohľadávky: 43
Dátum prijatia prihlášky: 19.05.2016
Veriteľ: PETRUZALEK, s.r.o.
Prihlásená suma: 135,63 EUR
bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 43
V Šamoríne, dňa 24.05.2016
JUDr. Nikoleta Gallová
správca

K012450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSLA 1403, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S 1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: ČSLA 1403, Gbely 908 45
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu: Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S 1663
Spisová značka súdneho spisu: : 23K/9/2016
Druh podania: Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: HYDINÁR a. s., so sídlom ČSLA 1403, 908
45 Gbely, IČO: 31 421 792 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 25/T,
podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa BEST MEAT, s.r.o.,
Napájadlá 1, 040 12 Košice, IČO: 46 645 217
Poradové číslo Pohľadávky: 44/1
Dátum prijatia prihlášky: 19.05.2016

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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Veriteľ: BEST MEAT, s.r.o.
Prihlásená suma: 3 184,09 EUR
bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 44/1
Poradové číslo Pohľadávky: 44/2
Dátum prijatia prihlášky: 19.05.2016
Veriteľ: BEST MEAT, s.r.o.
Prihlásená suma: 2 800,19 EUR
bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 44/2
Poradové číslo Pohľadávky: 44/3
Dátum prijatia prihlášky: 19.05.2016
Veriteľ: BEST MEAT, s.r.o.
Prihlásená suma: 3 132,18 EUR
bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 44/3
Poradové číslo Pohľadávky: 44/4
Dátum prijatia prihlášky: 19.05.2016
Veriteľ: BEST MEAT, s.r.o.
Prihlásená suma: 121,99 EUR
bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 44/4
V Šamoríne, dňa 24.05.2016
JUDr. Nikoleta Gallová
správca

K012451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VARGAS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 14, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 658 946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/72/2014 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/72/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2K/72/2014
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 2K/72/2014-114 zo dňa 27.01.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku číslo 21/2015 dňa 02.02.2015 v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VARGAS spol.
s r.o., so sídlom Jurkovičova 14, 080 01 Prešov, IČO: 31 658 946 (ďalej len „Úpadca“), som bol som ustanovený do
funkcie správcu na majetok Úpadcu.
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Do konkurzného konania v základnej prihlasovacej lehote prihlásili svoje pohľadávky osemnásti veritelia a následne
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihlásil svoju pohľadávku jeden veriteľ. Spolu prihlásené pohľadávky
v sume 392.666,76 €, z toho zistené 392.519,93 €.
Jeden veriteľ si prihlásil svoje pohľadávky spolu vo výške 8.370,80 €, zistené vo výške 8.370,80 €. Prihlášky
pohľadávok tohto veriteľa boli doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehote a po zverejnení
oznamu v Obchodnom vestníku o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. V zmysle § 28 ods. 3 zákona č.
7/2004 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) správca túto prihlášku nezaradil do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
V Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 47/2015 zo dňa 10.03.2015 bol zverejnený oznam o zvolaní schôdze
veriteľov s uvedením dátumu konania prvej schôdze veriteľov a programu rokovania.
Na prvej schôdzi veriteľov konanej dňa 17.04.2015 bol zvolený trojčlenný veriteľský výbor. Predseda veriteľského
výboru: SR Daňový úrad Prešov, členovia: p. Laškody Radoslav a p. Stankovič Štefan.
Okresný súd Prešov uznesením zverejneným v OV č. 83/2016 zo dňa 02.05.2016 pripustil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania ako veriteľa úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 57/2015 zo dňa 24.03.2015. Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku bolo zverejnené v OV č. 72/2015 zo dňa 16.04.2015 a v OV
č. 58/2016 zo dňa 24.03.2016.

Do súpisu všeobecnej podstaty bol zaradený nasledovný majetok:
1. Osobné motorové vozidlo MAZDA 6, VIN JMZGG1432311596615 v súpisovej hodnote 2.700,00 €.
Na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 14.10.2015 vykonal správca ponukové konanie, pričom
v 5. kole víťazným záujemcom sa stala pani Monika Kocianová, Bottova 1149/18, Bytča. Záväzným pokynom
veriteľského výboru zo dňa 14.01.2016 bol odsúhlasený záujemca, ktorým sa stala pani Monika Kocianová, Bottova
1149/18, Bytča. Výťažok zo speňaženia v sume 780,00 € (vrátane DPH).

2. Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v súpisovej hodnote
1.659,70 €.

3. Finančná hotovosť úpadcu – pohľadávka z bankového účtu v sume 5,88 €.

4. Súbor majetku – stavebný materiál v súpisovej hodnote 200,00 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 20.10.2015 uzavrel správca dňa 11.03.2016 kúpnu
zmluvu so spoločnosťou Poľnonákup Šariš, a.s., Prešov. Výťažok zo speňaženia 200,00 € (vrátane DPH).

Suma výťažku spolu:

2 645,58 €

Sumy pohľadávok proti podstate:

2 635,55 €

1. Paušálna odmena správcovi

2 323,75 €
2 323,75 €

x

100%

Uznesenie Okresného súdu Prešov 2K/72/2014-146 zo dňa 25.06.2015
V zmysle § 12 ods. 2, písm. a) vyhlášky MS SR č. 665/2005 patrí správcovi paušálna odmena v sume 2.323,57 €, ak hodnota majetku
uvedená v súpise majetku podstát zapísaného do súpisu majetku podstát bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov nepresahuje
33.193,92 €.

2. Daň z pridanej hodnoty

163,33 €
163,33 €

x

100%

112,85 €

x

100%

Úhrada dane z pridanej hodnoty za obdobie 01/2016 a 03/2016

3. Odmena správcovi zvýťažku z predaja majetku: MAZDA 6

112,85 €

V zmysle § 20 ods. 1 vyhláška MS SR č. 665/2005 za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru,
alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)

zo sumy výťažku do

33,19 €

16%

5,31 €

b)

zo sumy výťažku nad

33,19 €

15%

44,81 €

c)

zo sumy výťažku nad

331,94 €

14%

62,73 €

d)

zo sumy výťažku nad

3 319,39 €

13%

e)

zo sumy výťažku nad

33 193,92 €

12%

f)

zo sumy výťažku nad

331 939,19 €

3%

g)

zo sumy výťažku nad

3 319 391,89 €

1%

4. Odmena správcovi z výťažku z predaja majetku: Stavebný materiál

30,33 €

30,33 €

x

100%

V zmysle § 20 ods. 1 vyhláška MS SR č. 665/2005 za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru,
alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)

zo sumy výťažku do

33,19 €

16%

5,31 €

b)

zo sumy výťažku nad

33,19 €

15%

25,02 €

c)

zo sumy výťažku nad

331,94 €

14%

d)

zo sumy výťažku nad

3 319,39 €

13%

e)

zo sumy výťažku nad

33 193,92 €

12%

f)

zo sumy výťažku nad

331 939,19 €

3%

g)

zo sumy výťažku nad

3 319 391,89 €

1%

Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0,2 % z výťažku

5,29 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle pol. č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je stanovený súdny poplatok za
konkurzné konanie vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu zo všeobecnej podstaty.

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov:

4,74 €

II. ROZVHOVÁ ČASŤ

Veriteľ

Prihlásené pohľadávky v Popreté Zistené pohľadávky v
Výťažok
Percento
Eur
v Eur Eur
Eur

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

89,25

0,00

89,25

0,02%

0,00

Dachsystem spol. s r.o.

330,30

0,00

330,30

0,08%

0,00

Den Braven SK, s.r.o.

2 070,16

0,00

2 070,16

0,53%

0,02

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

19 096,51

0,00

19 096,51

4,87%

0,23

LYONESS Slovakia, s.r.o.

373,77

0,00

373,77

0,10%

0,00

MEA Water Management, s.r.o.

480,52

122,58 357,94

0,09%

0,00

MPL TRADING spol. s r. o.

649,17

0,00

649,17

0,17%

0,01

PARAPETROL, a.s.

24 323,37

0,00

24 323,37

6,20%

0,29

S.N.A.I.L., s.r.o.

1 000,78

0,00

1 000,78

0,25%

0,01

Sociálna poisťovňa

560,80

0,00

560,80

0,14%

0,01

SOLBET STALOWA S.A.

6 840,72

0,00

6 840,72

1,74%

0,08

SR Daňový Úrad Prešov

24 762,33

0,00

24 762,33

6,31%

0,30

Stankovič Štefan

2 491,52

0,00

2 491,52

0,63%

0,03

STAVCENTRUM SPIŠ, s.r.o.
302 940,86
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný veriteľ Všeobecná
201,84
zdravotná poisťovňa)
Laškody Radoslav
3 237,00

0,00

302 940,86

77,18% 3,66

0,00

201,84

0,05%

0,00

0,00

3 237,00

0,82%

0,04

Železník Mikuláš

1 189,71

0,00

1 189,71

0,30%

0,01

Styrobud B.T.K. Radomscy Sp. Jawna

2 028,15

24,25

2 003,90

0,51%

0,02

SPOLU

392 666,76

146,83 392 519,93

v

100,00% 4,74

V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca žiada veriteľský výbor o schválenie konečného rozvrhu výťažku v lehote 20 dní
od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku, prípadne o podanie odôvodnených
námietok a to v písomnej forme na adresu kancelárie správcu v rovnakej lehote.

V Poprade, 24.5.2016
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K012452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ OPAKOVANEJ DRAŽBY
v zmysle ust. § 17 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:
Obchodné meno:
So sídlom:

Advisors k.s.
Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka č.: 593/S

Za spoločnosť:

Mgr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLÍMA s. r. o.
so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 31 354 131,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 5390/B

Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:
So sídlom:

Advisors k.s.
Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01

IČO:

46 570 675

Zapísaná v registri:

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 593/S

Za spoločnosť:

Mgr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu:

ABC KLÍMA s. r. o.
so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 31 354 131,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 5390/B

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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Dátum konania dražby:

14.06.2016

Čas otvorenia dražby:

11:00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Zory Belkovej, Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystric

Poradové kolo dražby:

Tretie kolo dražby

Predmet dražby:
Stavby:

Postavená na pozemku parc. č.

Popis stavby

Súp. č. LV č.

C KN 318

Dom

1726

Štát,
Obec,
Spoluvl. podiel
Kat. územie, Ulica, Orientačné č. vchodu

2965 SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

Štát,
Kat. územie

Obec,

C KN 318

Zastavané plochy a nádvoria

317

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

C KN 319

Záhrady

664

2965

SR, Banská Bystrica, Banská Bystrica

1/1

Spoluvl. podiel

Popis predmetu dražby:
Rodinný dom s.č.1726 je situovaný na parcele číslo 318, ako samostatne stojaci rodinný dom v uličnej zástavbe v
Banskej Bystrici. Objekt je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.
Technické riešenie:
- Základy - 1. NP - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; 1. NP, 1. PK - murované z
tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM,
panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s viditeľnými trámami železobetónové; 1. NP - s rovným
podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - 1. PP, 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
- Strecha - krovy - 1. NP - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené
a betónové škridlové ťažké korýtkové Bramac; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu
úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých
látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;
vnútorné obklady - 1. PP, 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. PP, 1. NP - vane; 1. NP 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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vnútorné obklady - 1. PP, 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. PP, 1. NP - vane; 1. NP WC min. do výšky 1 m; 1. NP, 1. PK - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - samostatnej
sprchy
- Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP, 1. NP, 1. PK - zdvojené
drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. PP - podlahoviny textilné vpichované; 1. NP,
1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost.
miestností - 1. PP, 1. NP, 1. PK - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP, 1. PK - odsávač pár; 1. NP, 1. PK drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej
šírky); 1. PK - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. PK kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. PP, 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. PP, 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. PK - samostatná
sprcha; vodovodné batérie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. PP, 1. NP, 1. PK - pákové
nerezové; záchod - 1. PP, 1. NP, 1. PK - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. PP, 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania Vaillant
- Vnútorné rozvody vody - 1. PP, 1. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho
zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným
vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. PP, 1. NP - liatinové a kameninové potrubie; 1. PK - plastové a
azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná, motorická; 1. NP, 1.
PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konštrukcie naviac - 1. NP - klimatizačná jednotka; 1. PK - klimatizačná jednotka;
Dispozičné riešenie:
Na I.NP je vstupná chodba, samostatné WC, kúpeľňa s umývadlom, vaňou, tri pôvodné obytné miestnosti
naposledy využívané ako kancelárie, schodisko do podkrovia a suterénu, kuchyňa s kuchynskou linkou, drez,
plynový sporák, odsávač. Na I.PP sú skladové priestory, kotolňa, pôvodná práčovňa, dve obytné miestnosti,
kúpeľňa s WC, umývadlom, vaňou. V podkroví sú dve obytné izby, chodba, kúpeľňa s WC, umývadlom,
sprchovacím kútom, kuchynka s drezom a elektrickým sporákom.
Pôvodný objekt bol zrealizovaný a daný do užívania približne v roku 1940, v roku 1999 bola zrealizovaná celková
rekonštrukcia objektu so zobytnením podkrovných priestorov a vydané rozhodnutie na povolenie užívať stavbu.
Objekt je v dobrom technickom stave, s bežnou údržbou.
Objekt má sedem obytných miestností s kompletným príslušenstvom. Viac ako polovica podlahovej plochy
všetkých miestností je určená na bývanie a stavba nemá viac ako tri byty a dve nadzemné podlažia a podkrovie,
objekt má charakter rodinného domu aj v zmysle vydaného rozhodnutia na povolenie užívať stavbu. Objekt bol
naposledy využívaný ako pobočka spoločnosti - administratívna budova so sociálnym zázemím a tri izby na
príležitostné ubytovanie zamestnancov v zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici z roku 1999.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
PARC.Č. 318, 319, Č.S. 1726: ZÁLOŽNÉ PRÁVO PRE POHĽADÁVKU ĽUDOVEJ BANKY, A.S.,BRATISLAVA
(IČO: 17 321 123), Č. ZML. V 782/2002 ZO DŇA 20.3.2002 - VZ 584/2002
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s., Vysoká 9,
Bratislava, IČO: č. zml. V 1181/2006 zo dňa 19. 4. 2006 - VZ 635/2006
Na parc.č.318, 319 a č.s.1726 na parc.č.318 -Záložné právo pre pohľadávku ĽUDOVÁ BANKA, a.s., Vysoká 9,
Bratislava (IČO: 17321123) č.zml. V 4431/2007 z 14.9.2007 -1794/2007
Na parc. č. 318, 319 + č. s. 1726 na p. č. 318: Záložné právo pre pohľadávku VOLKSBANK Slovensko, a. s.,
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123 č. zml. V 2601/2011 zo dňa 20. 6. 2011 - ČZ 2143/2011

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Meno znalca:

Ing. Ivan Izakovič, Ul. Na dieloch č. 6, 900 31 Stupava

Znalecký posudok:

221/2015

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

08.09.2015

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

225.000,- EUR

Najnižšie podanie:

180.000,- EUR

Minimálne prihodenie:

5.000,- EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

10.000,- EUR

Preukázanie totožnosti účastníka dražby:
Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju
totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, a to:
a. Účastník dražby - fyzická osoba je povinná preukázať sa platným preukazom totožnosti.
b. Účastník dražby - právnická osoba je povinná predložiť výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní
a osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby preukázať sa platným preukazom totožnosti.
V prípade ak je účastník dražby zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnená osoba je povinná predložiť aj
písomné plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi nie staršie ako 15 dní.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby v mieste konania dražby alebo
b) na bankový účet dražobníka vedený v Sberbank Slovensko, a.s., č. účtu IBAN: SK20 3100 0000 0040 4036
3808, pod variabilným symbolom 2965, pričom účastník dražby je povinný preukázať dražobníkovi pripísanie sumy
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby dňa 14.06.2016 do 11:00 hod.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov na
bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na bankový účet dražobníka;
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 10 dní
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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dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr do 10 dní
od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: V zmysle ust. § 26 ods. 3 a 5 ZoDD sa dražobná zábezpeka započítava
vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný
zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak,
a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka.
Obhliadka predmetu dražby:
1. obhliadka: 02.06.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 08.06.2016 o 09:00 hod.
Organizačné pokyny: Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a poskytnutie bližších informácií o predmete
dražby môžu dražobníka kontaktovať na t. č. 0910 960 479, 0948 828 233, 048/418 09 76 alebo prostredníctvom
e-mailu na adrese: office@advisorsks.sk
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby
odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčenia odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974 01
Banská Bystrica
Poučenie:
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; 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 ust. § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD.
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.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
vo výške 3,32 EUR.
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V Banskej Bystrici dňa 23.05.2016

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
ABC KLÍMA s. r. o.
za spoločnosť: Mgr. Pavel Škoda, komplementár

K012453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu: Monika Lévárdyová,
bytom 943 42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.
31K/19/2016, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Farská č.33, 949 01 Nitra, v bežných pracovných
dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00-12.00 hod. a od 13.00-15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle:
037-6541595, alebo elektronickou poštou emailom: beresecky@beresecky.sk. JUDr. Kamil Beresecký,
komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K012454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
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: Južná Trieda 48,
040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze“, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/58/2014 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/58/2014 oznamuje 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, že do Zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky:
- Veriteľ: Ľuboš Šurina, nar. 29.05.1979, bytom Vrbovská 19, 071 01 Michalovce
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
Prihlásená suma:

178/1
644,17 Eur

- Veriteľ: Ján Ferjo, nar. 23.03.1983, bytom Sečovská 55/10, 078 01 Trnávka
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
Prihlásená suma:

179/1
240,96 Eur

- Veriteľ: Ing. Peter Mrázko, nar. 11.11.1980, bytom Kudlovská 288/50, 066 01 Humenné
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
Prihlásená suma:

180/1
3589,80 Eur

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K012455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kostelník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 16, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 04/2016.
Súpisová hodnota majetku a mena: 48,41 €

V Nitre, dňa 24.05.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K012456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeláre 93, 991 22 Čeláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ďurove
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 92/2015 S546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 92/20105
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ján Ďurove , správca konkurznej podstaty úpadcu Richard Horváth, nar. 16.02.1973,
bytom 991 22 Čeláre 93 týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR v znení neskorších predpisov
oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje, že pripravuje konečný rozvrh zo všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov. Zástupca veriteľov úpadcu a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti
podstate 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.

Lučenec, dňa 24.05.2016

JUDr. Ján Ďurove, správca

K012457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urbareal s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 641
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Urbareal s.r.o., so sídlom Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava, IČO: 44 501 641, na základe
uznesenia č. 2 veriteľského výboru úpadcu prijatého na zasadnutí veriteľského výboru konaného dňa 18.05.2016
týmto v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vylučuje zo súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu nasledovný majetok úpadcu:
Pohľadávka vo výške 17.129,12 Eur za neuhradenú FA č. 1012012, vystavenú dňa 01.01.2012 a splatnú dňa
31.12.2012 (ďalej len „Faktúra“) voči dlžníkovi, obchodnej spoločnosti, RVZ GROUP s.r.o., so sídlom L. Svobodu
4050/5, 058 01 Poprad, IČO: 46 613 633, spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia, právny nástupca spoločnosť
i-firma P16 s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“),
ktorá bola do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zapísaná pod súpisovou položkou majetku s názvom Peňažná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorá bola do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zapísaná pod súpisovou položkou majetku s názvom Peňažná
pohľadávka, prvý odsek, a zverejnená v Obchodnom vestníku č. OV 77/2015 pod značkou záznamu K008959 dňa
23.04.2015 (ďalej len „Peňažná pohľadávka“).
Dôvodom vylúčenia Peňažnej pohľadávky Úpadcu voči Spoločnosti je zánik Peňažnej pohľadávky v celom jej
rozsahu. V nadväznosti na uvedené nie je možná aplikácia ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR, nakoľko predmetná
súpisová zložka zanikla, v dôsledku čoho nie je možný prevod neexistujúceho majetku.

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

K012458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNISEKA GS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baštová 6, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 020 923
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu dňom 27.05.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu UNISEKA GS, s.r.o. vyhlasuje dňom 27.05.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov zverejneného v Obchodnom vestníku vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR č. OV
38/2015 dňa 25.02.2015 pod značkou záznamu K004393 pod súpisovou položkou majetku por. č. 10 a por. č 12,
aktualizovaného oznámením správcu zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 90/2016 pod značkou záznamu
K010929 dňa 11.05.2016, z dôvodu aktualizácie súčasného stavu hnuteľných vecí, vrátane zmeny ich súpisovej
hodnoty zohľadňujúcej tento stav.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
i.

ii.

Príves nákladný valníkový, ŠPZ: KK892YB, továrenská značka: PS PS 400 D-K5/-/-, VIN:
U59V0400251UV1092, druh karosérie: DB skriňová, farba: strieborná metalíza pastelová, rok výroby: 2005,
stav: čiastočne poškodený, dlhšiu dobu nepoužívaný, súpisová hodnota (aj mena): 150,- Eur (ďalej len
„Príves“);
Nákladné vozidlo Citroen Berlingo 1.6l 16V, ŠPZ: KK620BI, továrenská značka: GJNFUB/-/-, VIN:
VF7GJNFUB93264425, druh karosérie: BA skriňová, farba: strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2006,
počet najazdených kilometrov cca: 215 000 km, stav: nepojazdné, dlhšiu dobu nepoužívané, súpisová
hodnota (aj mena): 1.750,- Eur (ďalej len „Vozidlo“);

(ďalej spolu majetok pod písm. (i) a písm. (ii) ako „Predmety speňaženia“).
Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod písm. (i) a písm. (ii) je samostatným predmetom speňaženia,
ktorý sa bude speňažovať samostatne.
Listom zo dňa 16.05.2016 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetov speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
Spôsob speňaženia:
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Správca speňaží Predmety speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmety speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmety speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.
V prípade, že sa v prvom kole ponukového konania Predmety speňaženia nespeňažia, resp. sa nespeňažia všetky,
správca v súlade s Pokynom zorganizuje druhé kolo, prípadne tretie kolo. Predmetom speňaženia v druhom kole
a v treťom kole budú len tie z Predmetov speňaženia, ktoré sa nepodarilo speňažiť v predchádzajúcom kole.

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli www.autobazar.eu a internetovom
portáli www.autovia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: presov@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za
konkrétny z Predmetov speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 10.06.2016, a to v nasledovnej výške:
a. 30,- Eur za Príves;
b. 500,- Eur za Vozidlo.
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 konkrétny z Predmetov speňaženia
a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov
speňaženia samostatne.
Kúpnu cenu za každý jeden z Predmetov speňaženia sú záujemcovia povinní ponúknuť s DPH, nakoľko úpadca je
platiteľom DPH.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za konkrétny predmet speňaženia bez možnosti jej
odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na schválenie.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za ten
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za ten
istý z Predmetov speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK60 1100 0000 0029 4746
4413, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia, ku
ktorému bola v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, správca predloží príslušnému orgánu na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu
do siedmich (7) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v
predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku
schvaľuje. V prípade, ak príslušný orgán víťaznú ponuku v prvom kole ponukového konania neschváli, správca
zorganizuje druhé, prípadne tretie kolo.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden
z Predmetov speňaženia samostatne.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten predmet speňaženia, ktorý
mal byť predaný na základe tejto kúpnej zmluvy.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmety

speňaženia

nezaťažené

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: presov@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 10.06.2015 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – UNISEKA GS, s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“ s bližšou špecifikáciou
hnuteľného majetku, ku ktorému záujemca predkladá ponuku, a to „PRÍVES“ alebo „VOZIDLO“. Na ponuku, ktorá
nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K012459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Csikos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 371/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota:

Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

174,35 €

K012460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adlerova 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council
súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca dlžníka: STEEL TRANS s.r.o.,
29.05.2000 as the trustee of debtor STEEL TRANS s.r.o., Adlerova 1, 040 01
so sídlom Adlerova 1, 040 01 Kosice, Slovenská republika,
Košice, Slovak republic, Company Registration No.: 31 674 160, hereby I
IČO: 31 674 160, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
inform you, that District Court in Košice I permitted restructuring on the STEEL
Košice I, sp. zn. 31R/2/2016 zo dňa 13.05.2016, uverejnenom
TRANS s.r.o. and appointed me as the trustee of the debtor by its resolution
v Obchodnom vestníku č. 97/2016 zo dňa 20.05.2016 súd
No. 31R/2/2016 dated 13.05.2016 and published in the Commercial bulletin
povolil reštrukturalizáciu dlžníka STEEL TRANS s.r.o. a
No. 97/2016 dated 20.05.2016.
zároveň som bol ustanovený za správcu dlžníka.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia.
Restructuring begins by the authorization of the restructuring. The restructuring
Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
is authorized by the publishing of the resolution permitting the restructuring in
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku,
the Commercial bulletin, whereby the day following after the day of the
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa
publication of the court´s declaration in the Commercial bulletin is treated as
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v
the day of publishing (delivery) of the court´s declaration.
Obchodnom vestníku.
Veritelia dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia Creditors of the debtor have to lodge their claims to the trustee: Ing. Viliam
reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom Lafko, registered office: Štúrova 19, 040 01 Košice, Slovak republic in one
rovnopise u správcu: Ing. Viliam Lafko, so sídlom: Štúrova 19, counterpart within time period of 30 days beginning as of the permission
040 01 Košice, Slovenská republika.
restructuring.
Na prihlášku, ktorá bude doručená správcovi po lehote sa Application form that will be delivered to the trustee after the deadline, will not
neprihliada (§ 121 ZKR).
be taken into consideration, according to § 121 of the Bankruptcy and
Restructuring Law of the Slovak republic (“BRA”).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej contain basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration.
stránke
The application form can be found on the website www.justice.gov.sk.
www.justice.gov.sk.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a
The application´s form basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence
bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku
or name and seat of the debtor, c) legal title of the claim, d) rank of the claim
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky, e) celková
settlement, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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settlement, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ s pohľadávkami zabezpečenými zabezpečovacím
Creditor with claims secured by the pledge also has to lodge its claims in the
právom musí prihlásiť svoje nároky v tlačive prihlášky so
application form with basic requirements mentioned above.
základnými náležitosťami prihlášky ako sú uvedené vyššie.
Každá zabezpečená pohľadávka musí byť prihlásená
Each secured claim has to be lodged in the separate application form stating
samostatnou prihláškou s uvedením zabezpečenej sumy,
height of secured claim, kind of pledge, range, subject and the legal title of the
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
pledge (§ 29 sec. 2 BRA).
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
Not lodged pledge become extinct after lapsing of the application period.
prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Veriteľ s podmienenými pohľadávkami musí prihlásiť svoje
Creditor whose claims depend on the fulfilment of certain conditions also has
nároky v tlačive prihlášky so základnými náležitosťami
to lodge its claims in the application form with basic requirements mentioned
prihlášky ako sú uvedené vyššie. V prihláške veriteľ musí
above. Creditor has to state the condition on which the claim dependents in
naviac uviesť podmienku, od ktorej závisí jeho pohľadávka (§
the application form in addition (§ 29 sec. 3 BRA).
29 ods. 3 ZKR).
Veriteľ musí rozdeliť svoj nárok na istinu a príslušenstvo; Creditor shall divide its claim on the principal and the interests; interests have
príslušenstvo musí byť rozdelené podľa právneho dôvodu.
to be divided according its legal title.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa The application form shall be submitted in euros. If the application form is not
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň filed in euros, trustee will set value of the claim based on the reference
povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou exchange rate set and published in a day of restructuring permission by the
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska in currency without reference exchange rate of European Central Bank or
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
Documents proving facts stated in the application form should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether keeps
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v
claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch of
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such deputy
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
ZKR).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
Application form may be corrected or amended only by replacing the original
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
application by a new application form, but only during application period (§ 122
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2
sec. 2 BRA).
ZKR).
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo The trustee shall not be obliged to notify the creditor to amend or to correct the
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
incorrect or the incomplete application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
EU member states other than the Slovak Republic according to the Direction
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia
of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.
Košice, 24.05.2016
Ing. Viliam Lafko, správca

Košice, 24.05.2016
Ing. Viliam Lafko, trustee

K012461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adlerova 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka STEEL TRANS s.r.o., so sídlom: Adlerova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 674 160,
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do reštrukturalizačného
spisu správcu v kancelárii Ing. Viliama Lafka, Štúrova 19, 040 01 Košice, Slovenská republika, a to v pracovných
dňoch od 8.00 do 14.00. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dňoch od 8.00 do 14.00. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese
lafko@escorial.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 910 809 876.
Ing. Viliam Lafko

K012462
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 nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO:
31 383 408, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1 zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod č. 195: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 207,43 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K012463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kamasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 2568/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1961
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K 5/2014 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
ako správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Kamasová, nar. 23.11.1961, bytom 960 01 Zvolen, A. Hlinku
2568/39 zverejňuje zmenu a doplnenie súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
P.č.

Popis

Súpisová hodnota

Deň zápisu

26.
Príjem úpadkyne-mzda za mesiac január 2016 od zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta
9, B.Bystrica
92,10 €
12.2.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Majetkový podiel po vyporiadaní BSM (Uznesenie OS ZV, č.k. 15C 120/2014-107
9 534,77 €
4.3.2016

28.
Príjem úpadkyne-mzda za mesiac február 2016 od zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta
9, B.Bystrica
97,12 €
14.3.2016
29.
Príjem úpadkyne-mzda za mesiac marec 2016 od zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta
9, B.Bystrica
154,38 €
14,04,2016
30.
Príjem úpadkyne-mzda za mesiac apríl 2016 od zamestnávateľa Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
B.Bystrica
97,45 €
13.5.2016
Zároveň v súlade so znením Uznesenia Okresného súdu Zvolen, č.k. 15C 120/2014-107, zo dňa 8.3.2016
nahrádza súpisovú zložku č. 7 - Členský podiel v SBD Zvolen, Nográdyho 1455/24, Zvolen k bytovému
družstvu na ul. A. Hlinku 2568/39, Zvolen, 1/1 BSM a súpisové zložky „Hnuteľné veci“ zapísané pod č. 1 – 89
súpisovou zložkou č. 27. - Majetkový podiel po vyporiadaní BSM.
Za správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca

K012464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Naštová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 886/75, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis oddelenej podstaty - doplnenie
V zmysle § 79 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení JUDr. Marián Novikmec,
správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Naštová, nar. 07.08.1962, trvale bytom Lomnická 886/75, 093 03
Vranov nad Topľou, vyzval tretie osoby, ktorých majetok zabezpečuje záväzky úpadcu, na zaplatenie sumy
rovnajúcej sa hodnote majetku tretej osoby v lehote 30 dní od doručenia výzvy. Výzva bola doručená Márii Vargovej
dňa 13.04.2016 a Jánovi Antušovi dňa 14.04.2016. Z dôvodu, že tretie osoby na výzvu správcu v zákonnej lehote
nezaplatili k rukám správcu sumu rovnajúcu sa hodnote majetku tretej osoby, správca konkukrznej podstaty
úpadcu zapísal dňa 15.05.2016 nižšie uvedený majetok tretích osôb do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného
Tatra banka a.s., IČO:00686930. Súpisová hodnota majetku bola stanovená podľa znaleckého posudku k
ohodnoteniu nehnuteľností, vypracovaného na žiadosť správcu, odsúhlaseného veriteľom.
1. Pozemok reg. C parc. č. 1404/1 – záhrady, parc. CKN č. 1404/1, výmera 1189 m2, SR, okres Vranov nad
Topľou, obec Vranov nad Topľou, k.ú. Čemerné, LV č. 597, v podielovom spoluvlastníctve Márie Vargovej,
Duklianských hrdinov 1210/22, 093 01 Vranov nad Topľou.
Spoluvlastnícky podiel: 1/3 z celku
Súpisová hodnota: 4.618,28 Eur
K pozemku reg. C parc. č. 1404/1 je zriadené záložné právo v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., sídlom
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa Zmluvy o záložnom práve zo dňa 30.10.2008
a Zmluvy o záložnom práve zo dňa 26.05.2011, zaregistrovanej v katastri nehnuteľností pod V 1978/2008 a V
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a Zmluvy o záložnom práve zo dňa 26.05.2011, zaregistrovanej v katastri nehnuteľností pod V 1978/2008 a V
757/2011. Záložné právo je zriadené v prvom rade a zabezpečuje pohľadávku záložného veriteľa voči
úpadcovi z titulu nevrátenia finančných prostriedkov zo Zmluvy o účelovom splátkovom úvere č. 2008090830,
prihlásenú do konkurzného konania úpadcu v celkovej výške istiny a príslušenstva 28.214,96 EUR, pod č. 13
v zozname pohľadávok.
2. Pozemok reg. C parc. č. 1404/1 – záhrady, parc. CKN č. 1404/1, výmera 1189 m2, SR, okres Vranov nad
Topľou, obec Vranov nad Topľou, k.ú. Čemerné, LV č. 597, v podielovom spoluvlastníctve Jána Antuša, Majerská
196/25, 094 13 Dlhé Klčovo.
Spoluvlastnícky podiel: 1/3 z celku
Súpisová hodnota: 4.618,28 Eur
K pozemku reg. C parc. č. 1404/1 je zriadené záložné právo v prospech veriteľa Tatra banka, a.s., sídlom
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, podľa Zmluvy o záložnom práve zo dňa 30.10.2008
a Zmluvy o záložnom práve zo dňa 26.05.2011, zaregistrovanej v katastri nehnuteľností pod V 1978/2008 a V
757/2011. Záložné právo je zriadené v prvom rade a zabezpečuje pohľadávku záložného veriteľa voči
úpadcovi z titulu nevrátenia finančných prostriedkov zo Zmluvy o účelovom splátkovom úvere č. 2008090830,
prihlásenú do konkurzného konania úpadcu v celkovej výške istiny a príslušenstva 28.214,96 EUR, pod č. 13
v zozname pohľadávok.
Vranov nad Topľou, dňa 15.05.2016
JUDr. Marián Novikmec, správca

K012465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ŠPORTCENTRUM - LIPT. JÁN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánska dolina 194, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 011 614
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správca týmto vymazáva poznámku o spornom zápise v prospech TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. IČO:
36411922, Riečna 406/31, Žilina - Bánová, vedenú pri súpisových zložkách všeobecnej podstaty:
Č.I. Por.č. 6 – ochranné matrace, počet ks 3 á 100,- €, spolu súpisová hodnota 300,- €
Por.č. 58B – NN rozvody a VT rozvody vody, počet ks 1, súp.hodnota 4.670,- €
Por.č. 58C – vysokotlakové potrubné rozvody, počet ks 1, súp.hodnota 2.783,50 €
Por.č. 58D – vysokotlakové rozvody vody, počet ks 1, súp.hodnota 2.737,50 €
Č.III. Por.č. 3A – molitany, 2ks á 20,- €, spolu súp.hodnota 40,- €.
V Martine, 24.5.2016
JUDr. Janka Grolmusová, správca
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K012466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Viera Findurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 524/2, 930 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Mgr. Viera
Findurová, nar.: 12.11.1965, bytom: Nám. SNP 524/2, 930 01 Senec (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní
6K/26/2015 týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok dňa 20.05.2016 som do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
VÚB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava

Prihlásená suma pohľadávky v EUR

Evidencia v zozname pohľadávok

6.211,04 €

Zapísaná pod por. č. 5

2.587,09 €

Zapísaná pod por. č. 6

947,97 €

Zapísaná pod por. č. 7

Mgr. Marek Piršel, správca

K012467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloslava Andrášiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 996/10, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1957
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 1K 18/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 18/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu Miloslava Andrášiková, nar. 21.08.1957, bytom Novohradská 996/10, 990 01 Veľký Krtíš, sp. zn.
1K 18/2015 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky:
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INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Č. Popis
17. Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac: január 2016 vo výške 197,75,- €, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 09.02.2016
18. Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac: február 2016 vo výške 197,75,- €, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 4.3.2016
19. Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac: marec 2016 vo výške 197,75,- €, podľa § 72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 7.4.2016

Súpisová hodnota
197,75 €
197,75 €
197,75 €

Za správcu
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K012468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Nekanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/29/2015 S 1269
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, 917 01 Trnava doplňujem
o nasledovnú súpisovú zložku majetku: Iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy úpadcu Lenka Nekanovičová, nar.
1.9.1976, Františkánska 3, vo výške 67,32 Eur uskutočnená za mesiac 04 /2016, súpisová hodnota 67,32
Eur.V Trnave, dňa 23.05.2016, JUDr. Lea Gubová, správca

K012469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Mesaroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 292, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.6.197
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2015 S1035-54
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca

Na návrh dlžníka Ľubomíra Mesaroša, nar. 28.6.1970, Lekárovce 292 Okresný súd Košice I. uznesením č.k.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na návrh dlžníka Ľubomíra Mesaroša, nar. 28.6.1970, Lekárovce 292 Okresný súd Košice I. uznesením č.k.
31K/50/2015-58 zo dňa 24.8.2015 rozhodol o začatí konkurzného konania / OV č.167/2015 /a uznesením
31K/50/2015-68 z.d. 7.9.2015 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Ľubomíra Mesaroša, nar.
28.6.1970, bytom Lekárovce 292, 072 54 Lekárovce / ďalej len úpadca / a o ustanovení správcu: JUDr.Viery
Dobrovolskej, sídlo kancelárie správcu: J.Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, spis.zn. správcu S1035. Predmetné
uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku MS SR č. 176/2015 dňa 14.9.2015.

Správca v Obchodnom vestníku MS SR publikoval bezodkladne po ustanovení do funkcie : č.179/2015 dňa
18.9.2015 Oznam o tom, kde a kedy môžu účastníci nahliadnuť do správcovského spisu, č.182/2015 dňa 23.9.2015
bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v členských štátoch EU ako v SR v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady /ES/ č.1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní. Ďalej bol zverejnený v OV č.182/2015 Oznám o zvolaní schôdze veriteľov na deň
16.12.2015 a v OV č.244/2015 bola zvolaná ďalšia schôdza veriteľov na 28.1.2016-zápisnica uverejnená v OV
č.21/2016, v OV č.213/2015 bolo zverejnené oznámenie podľa § 32 ods.7 písm.b/ ZKR pre veriteľov, ktorí si
uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods.2 ZKR

Podľa § 39 ods.1 ZKR vzhľadom k tomu, že nebol zvolený zástupca veriteľov na zvolaných schôdzach veriteľov,
pôsobnosť veriteľského výboru vykonáva súd.
2. Veritelia a prihlásené pohľadávky

V základnej prihlasovacej lehote si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou dvaja veritelia a to Colný úrad,
Plynárenská 4 Michalovce , Československá obchodná banka a.s.., ktorá doručila 2 prihlášky pohľadávok. Po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si uplatnil prihláškou svoju pohľadávku veriteľ OTP Faktoring Slovensko,
s.r.o. , čo bolo správcom oznámené v OV č.41/2016 dňa 1.3.2016 . Z toho dôvodu bol správcom aktualizovaný
konečný zoznam pohľadávok dňa 25.2.2016.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 41.543,72 eur, ktoré boli
v celom rozsahu zistené správcom.
V priebehu konkurzu nedošlo k žiadnej zmene účastníkov konania.
3. Konkurzná podstata

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol správcom zverejnený dňa 22.10.2015 v OV č. 203/2015 a ďalej doplnený
o súpisovú zložku majetku č.4 dňa 5.11.2015 publikované v OV č. 213/2015, o súpisovú zložku majetku č.5 dňa
27.11.2015 publikované v OV č.228/2015 dňa 27.11.2015, o súpis.zložku majetku č.6 dňa 29.1.2016 publikované
v OV 19/2016, o súpisovú zložku majetku č.7 dňa 1.3.2016 publikované v OV č.41/2016, o súpisovú zložku majetku
č. 8 v OV č. 77/2016 dňa 22.4.2016, o súpisovú zložku majetku č.9 odoslané na zverejnenie v OV dňa 23.5.2016.
Úpadca nemá hnuteľný ani nehnuteľný majetok, je rozvedený a žije u rodičov. Úpadca je nepretržite
zamestnaný a majetok všeobecnej podstaty úpadcu pozostáva z mesačných zrážok zamestnávateľa Trans-Union,
s.r.o., Panonská 17, 851 04 Bratislava a z vkladu dlžníka na účet súdu t.j. sumy 2363,88 eur na náklady konkurzu.
Pred začatím konkurzného konania nehnuteľný majetok úpadcu bol predaný dňa 2.6.2009 v dražbe, ktorú vykonala
Profesionálna dražobná a realitná spoločnosť s.r.o. a na príkaz súdnej exekútorky JUDr.Zuzany Papcunovej,
Exekútorsky úrad Košice boli mesačne odosielané zamestnávateľom dlžníka zrážky zo mzdy až do vyhlásenia
konkurzu.

4. Správa a speňažovanie majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu bol Okresný súd Košice I., ktorý vydal uznesenie zo dňa 21.12.2015 č.k.
31K/50/2015-136 o výkone dohľadu súdom po konaní I. schôdze veriteľov podľa § 39 ods.1 ZKR.
Správca v priebehu konkurzu otvoril konkurzný bankový účet vedený v OTP banke a.s., v prospech
ktorého boli v zmysle ust. §-u 91 ods.5 ZKR ukladané na pokyn správcu podľa § 72 ods.2 ZKR zrážky zo mzdy
vykonané zamestnávateľom, celkom v sume 3.591,06 eur.
Na žiadosť správcu v priebehu konkurzného konania , na konkurzný účet úpadcu bola súdom
poukázaná dňa 22.3.2016 pohľadávka v sume 663,88 eur - nespotrebovaná časť preddavku na činnosť
predbežného správcu a dňa 23.3.2016 pohľadávka v sume 1700,-eur poukázaná dlžníkom na účet súdu na
náklady konkurzu.

Na konkurzný účet boli bankou pripísané celkové kreditné úroky vo výške 5,06.eur.

5. Uspokojenie veriteľov

V priebehu konkurzu správca nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty.

Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky je vo výške
41.543,72 eur.

Správca dňa 14.4.2016 v zmysle ust. §-u 96 ods.2 ZKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, čo bolo publikované v OV č. 74/2016 dňa
19.4.2016.
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote od zverejnenia oznamu
podané žiadne námietky.

B. ROZVRHOVÁ ČASŤ

1.Výťažok zo speňaženia

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty je tvorený týmito hlavnými zložkami:
·
·
·
·

peňažná pohľadávka vo výške 663,88 eur
peňažná pohľadávka vo výške 1700,- eur / na úradu nákladov konkurzu /
zrážky zo mzdy poukázané zamestnávateľom na správcovský účet v zmysle § 72 ods.2 ZKR v celkovej
sume 3591,06 eur.
kreditné úroky vyplatené bankou na účet úpadcu v sume 5,06 eur.
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Celková suma výťažku predstavuje sumu 5.970,00 eur.

2. Pohľadávky proti podstate

Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty sú
tvorené najmä týmito zložkami:
·
·

odmena správcu za výkon funkcie správcu do konania I. SV vo výške 663,88 eur.
odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v súhrnnej výške 595,35 eur
v zmysle ust. §-u20 ods.1písm.e/ vyhlášky MS SR č.665/2005 Z.z.
súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo
sume 8,73 eur / 0,2 % v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov – položka 5 písm. d/ zák.č. 71/1992 Z.z. /.
Náklady spojené s vedením konkurzného konania : - poštovné 41,40 eur, úschova správcovského spisu a
registratúra 200,-eur, cestovné náhrady 62,27 eur, bankové poplatky 41,21 eur.

·
·

Celková výška pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 1612,84 eur.

3. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov :

Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:

- výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty 5970,00 eur
- priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate :

1612,84 eur

- suma určená na vyplatenie nezabezpečeným veriteľom úpadcu :

4357,16 eur.

R o z v r h výťažku medzi veriteľov:
Suma určená na uspokojenie veriteľov / 5970 eur – 1612,84 eur/ je 4357,16 eur.

Veriteľ
Č.

prihlásená zistená
pohľad.

pohľad.

Rozvrh

Zostava suma

na uspokoj.

na uspokoj.

1. COLNÝ ÚRAD, Plynárenská 4, Michalovce
1.339,20 € 1339,20 €

140,46 €

1.198,74 €
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2. Československá obchodná banka a.s.
20.292,90 € 20.292,90 €

2.128,36 €

18.164,54 €

273,34 €

2.332,88 €

1815,00 €

15.490,40 €

3.Československá obchodná banka, a.s.
2.606,22 € 2.606,22 €

4.OTP Faktoring Slovensko, s.r.o.
17.305,40 € 17.305,40 €

SPOLU:

41.543,72 € 41.543,72 €

4.357,16 €

37.186,56 €

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 10,48 % z prihlásenej a zistenej sumy.
Počas konkurzného konania neboli vedené žiadne incidenčné spory, spory týkajúce sa pohľadávok proti
podstate ani spory týkajúce sa majetku.

C.

ZÁVER

V súlade s ust.§ 101 ods.1 ZKR správca pripravil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil súdu, ktorý vykonáva
dohľad..

Po posúdení predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov, správca zdvorilo žiada súd o jeho schválenie v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Poučenie správcu:
V súlade s ust. § 101 ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. zverejňujem v Obchodnom
vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi veriteľov,
ktorého funkciu vykonáva súd 15-dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže
proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na
č.t. 0905854413 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať súd, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil
odôvodnené námietky.
V Michalovciach dňa 24.5.2016
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JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K012470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Hrajnohová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
nám. Priateľstva 2166/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.6.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 477, 905 01 sENICA
Spisová značka správcovského spisu: 23K/2/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
23k/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Lucia Sandtner, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Monika Hrajnohová, bytom nám. Priateľstva
2166/10, 929 01 Dunajská Streda, narodená 14.6.1988, zvoláva schôdzu veriteľov dňa 10.5.2016 o 10,00 hod v
priestoroch kancelárie správcu - Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica.
Program schôdze :
1. Prezentácia veriteľov, otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania schôdze
3. Voľba zástupu veriteľov
4. Záver.
Oznámenie správcu: Správca zvoláva schôdzu v zmysle § 34 ods. 2 Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií,
vzhľadom na skutočnosť, že schôdze veriteľov konanej dňa 16.5.2016 sa nezúčastnil žiaden veriteľ.
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K012471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
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: Južná Trieda 48,
040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze“, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/58/2014 oznamuje 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do Zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky:
- Veriteľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, so sídlom Špitálska 4, 6, 8, 813 63
Bratislava, IČO: 00 681 156
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
Prihlásená suma:

181/1
780,20 Eur

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
Prihlásená suma:

181/2
137,68 Eur

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K012472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics RIANA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 262 474
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2015 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu: Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics – RIANA,
IČO:34262474. Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 ZoKR po odpočítaní sumy na úpadcu
povinného za mesiac Január 2016 vo výške 141,91 eur, Február 2016 vo výške 141,91 eur, Marec 2016 vo výške
141,91 eur a Apríl 2016 vo výške 141,91 eur, je súpisová hodnota majetku spolu 567,64 eur. JUDr. Kamil
Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K012473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ján Belko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3k/16/2015/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo 35
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Súbor hnuteľných vecí- vybavenie reštrauračnej kuchyne pozostávajúce z
P.č.

Typ súpisovej zložky
Druh súpisovej zložky majetku
majetku

1.

Hnuteľná vec

2.

Hnuteľná vec

3.

Hnuteľná vec

4.

Hnuteľná vec

5.

Hnuteľná vec

6.

Hnuteľná vec

7.

Hnuteľná vec

8.

Hnuteľná vec

9.

Hnuteľná vec

10. Hnuteľná vec
11. Hnuteľná vec
12. Hnuteľná vec
13. Hnuteľná vec
14. Hnuteľná vec
15. Hnuteľná vec
16. Hnuteľná vec
17. Hnuteľná vec
18. Hnuteľná vec
19. Hnuteľná vec
20. Hnuteľná vec

Stav veci

Používaný,
funkčný
Používaný,
Samostatne stojaci nerezový dres – 2 kusy
funkčný
Používaný,
Chladnička zn. NORDLINE 120l
funkčný
Používaný,
Konvektomat zn. UNOX-XV C505E“
funkčný
Používaný,
Chladiaci pult nerezový s ôsmymi zásuvkami
funkčný
Používaný,
Príručný nerezový stolík- 3kusy
funkčný
Používaný,
Plynový sporák so štyrmi platničkami zn. TECNOINOX
funkčný
Používaný,
Nerezový pult na výdaj stravy
funkčný
Používaný,
Samostatne stojace nerezové umývadlo
funkčný
Používaný,
Výrobník ľadu z. RMGASTRO
funkčný
Používaný,
Umývačka riadu VM-35 RM GASTRO
funkčný
Používaný,
Umývačka riadu VM-50 RM GASTRO
funkčný
Používaný,
Nerezový pult- 2 kusy
funkčný
Používaný,
Fritéza zn. RMGASTRO
funkčný
Používaný,
Elektrický nerezový krájač potravín BECKERS
funkčný
Používaný,
Elektrická váha zn. KRAJSPOL
funkčný
Používaný,
El. hrniec
funkčný
Používaný,
Hrnce rôznych veľkostí- 3kusy
funkčný
Používaný,
Gastronádoby rôznych veľkostí- 17kusov
funkčný
Odsávanie (ventilácia) kuchyne v časti, ktorú možno demontovať bez Používaný,
stavebného zásahu do stien miestnosti
funkčný
Výlevka 40cm

Spoluvlastnícky
podiel
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM
v BSM

Súpisová hodnota súboru hnuteľných vecí: 4 000,00€

V Ružomberku dňa 24.5.2016
JUDr. Michal Brož, správca

K012474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Utľak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stálicová 1478/3, 04001 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice správca úpadcu: Michal Utľak, nar.:
08.09.1965, trvale bytom Stálicová 1478/3, 040 01 Košice, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 12.07.2016 o
10.00. hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká zasadacia
miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov § 107 ods. 2 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 09.45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K012475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.arch Klaudia Matiaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dulovo nám. 3, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava - Staré
mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3K/28/2015 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/28/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecnej úverovej banky, a.s.
Označenie úpadcu: Ing. Arch. Klaudia Matiaško, nar. 01.02.1975, tr. pobyt Dulovo námestie 3, 821 08
Sp. zn. súdu: 3K/28/2015
Sp. zn. správcu: 3K/28/2015 S1666

1.Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.06.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
06.07.2015 čiastka 127/2015 č. zverejnenia K015125 bol vyhlásený na majetok subjektu - Ing. Arch. Klaudia
Matiaško, nar. 01.02.1975, trvalý pobyt Dulovo nám. 3, 821 08 Bratislava konkurz, čím sa tento subjekt stal
úpadcom (ďalej len „úpadca“ a “konkurz“). Zároveň týmto uznesením som bol ustanovený do funkcie správcu
úpadcu. Konkurz bol vyhlásený za malý.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V predmetnom konkurze prihlásil svoje pohľadávky jeden zabezpečený veriteľ – Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské Nivy 1, 829 09 Bratislava (ďalej len “zabezpečený veriteľ”), jednalo sa o pohľadávky zapísané v zozname
pohľadávok pod č. 14 vo výške 21 681,76 EUR a pod č. 15 vo výške 312139,64 EUR. Všetky pohľadávky
zabezpečeného veriteľa boli zistené v prihlásenej výške.
Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil dňa 04.09.2015 súpis majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa, ktorý bol následne dňa 10.09.2015 zverejnený aj v obchodnom vestníku čiastka 174/2015
pod č. K019944. Spísaný majetok bol následne v priebehu konkurzu znalcom ohodnotený na 323000 EUR.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne –
i.

Na základe záväzného pokynu príslušného orgánu, správca vykonal prostredníctvom dražobnej spoločnosti
dňa 24.03.2016 dražbu súpisových zložiek zapísaných v oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
pričom táto bola úspešná v prvom kole. Uvedeným postupom správca získal do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa sumu 344403,32 EUR.

2.Rozvrhová časť
Oddelená podstata
Správca týmto predkladá návrh rozvrhu výťažku z majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa úpadcu
vyhotovený podľa § 97 ZKR v spojitosti s § 96 ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok: 333821,4 EUR
Suma výťažku zo speňažovania: 344403,32 EUR
Suma pohľadávok proti oddelenej podstate (vrátane paušálnej odmeny správcu a odmeny zo speňažovania
správcu): 71783,59 EUR
Suma na rozvrhnutie: 272619,73 EUR (81,66% z prihlásených pohľadávok)
Poučenie správcu: V súlade s ustanovením § 97 ZKR v spojitosti s § 96 ZKR týmto predkladám návrh rozvrhu
výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa a súčasne určujem zabezpečenému veriteľov lehotu 20 dní
na jeho schválenie. Lehota začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu rozvrhu výťažku
v Obchodnom vestníku. Zároveň žiadam zabezpečeného veriteľa o oznámenie čísla na výplatu výťažku zo
speňažovania.
V Bratislave dňa 27.05.2016
JUDr. Marek Glemba, správca

K012476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OR-LI s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovalovo 555, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 588 689
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2013/ S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:

3K 3/2013

Spisová značka správcovského spisu:

3K 3/2013 S1565

Úpadca:

OR-LI s.r.o.

IČO:

31 588 689

Obchodné meno:

OR-LI s.r.o.

Sídlo:

Dovalovo 555, 033 01 Liptovský Hrádok

Miesto konania:

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

Dátum konania:

23.05.2016

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005- písomné
hlasovanie zo dňa 17.05.2016 (v zmysle prílohy)
2. Člen VV: SR – Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina, so sídlom ul. Janka Kráľa 2,
010 01 Žilina, v zast. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava na základe
Plnomocenstva vystaveného dňa 17.05.2013 a prijatého dňa 09.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa
17.05.2016 (v zmysle prílohy),
3. Člen VV: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava- písomné hlasovanie doručené SK,
a.s. e-mailom dňa 18.05.2016 (v zmysle prílohy).

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Rozhodovanie o schválení návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov
3. Záver

K bodu 1) Otvorenie zasadnutia:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“

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

K bodu 2) Rozhodovanie o schválení návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov:

SKP predložil VV, ako príslušnému orgánu zostavený návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov a požiadal o jeho schválenie.

Návrh uznesenia veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda VV e-mailom zo dňa 17.05.2016 predložila veriteľskému výboru na schválenie uznesenie
v znení:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 3K 3/2013 vedenom na majetok úpadcu OR-LI s.r.o., so sídlom Dovalovo 555, 033 01
Liptovský Hrádok, IČO: 31 588 689 schvaľuje návrh čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v zmysle OV č. 65/2016 zo
dňa 06.04.2016.“

Bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru (vyzvaní dňa
17.05.2016 – 20.05.2016):

ZA: 3 hlasy
SK, a.s.
SR – Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Žilina, v zastúpení SK, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“
Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci traja členovia veriteľského výboru,
veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV
vo forme písomného hlasovania) Okresnému súdu Žilina a správcovi konkurznej podstaty: HMG Recovery, k.s.,
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava.
Nakoľko program zasadnutia VV bol vyčerpaný, predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave, dňa 23.05.2016

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru :
----------------------------------Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
zastúpená JUDr. Petronela Drinková

K012477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: two M, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 639 257
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/43/2012 S 628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/43/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notárov a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu two M s. r. o., v konkurze, Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO:
36 639 257 (ďalej len „úpadca“) v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, na základe
záväzného pokynu zabezpečených veriteľov vyhlasuje dražbu nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záväzného pokynu zabezpečených veriteľov vyhlasuje dražbu nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu
majetku oddelených podstát úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom 84/2013 zo dňa 02.05.2013 a
v ďalších prípadných doplneniach a úpravách zverejnených v Obchodnom vestníku, a to za nasledovných
podmienok:
Označenie dražobníka:
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu two M s. r. o.,
v konkurze, Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 639 257
sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Navrhovateľ dražby:

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu two M s. r. o.,
v konkurze, Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 639 257
sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

Miesto otvorenia dražby:

sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas otvorenia dražby:

29.06.2015,

o 10:00 hod. – súbor vecí
o 10:45 hod. – samostatná vec

Kolo dražby:

tretie

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú súbor vecí a jedna samostatná vec:
1. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Trenčín, meste Trenčín, okrese Trenčín zapísaná na LV č.
3829 Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, a to
byt číslo 11, na prízemí vo vchode číslo 43 bytového domu súpis. číslo 1177, ktorý je postavený na pozemku
KN-C s parcelným číslom 1870, ako aj spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 42/3490 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach bytového domu, v ktorom sa predmetný byt nachádza, nehnuteľnosť pozemok KN-C
s parc. č.1870 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1366 m2, na ktorom je bytový dom so súp. č. 1177
postavený, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 42/3490, hodnota nehnuteľností spolu 32.800,- Eur – samostatný
súbor vecí

2. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Chocholná-Velčice, obci Chocholná-Velčice, okrese Trenčín,
zapísaná na LV č. 293 Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, a to
pozemok KN-E - parc. č. 747 – trvalé trávne porasty o výmere 2.960 m2, zapísaný na LV č. 293, k. ú.
Chocholná-Velčice, a to v podiele 1/1, hodnota 8.800,- Eur – samostatná vec

Opis a stav predmetu dražby – samostatný súbor:
Byt č. 11 pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, pivnica
o celkovej výmere 42,19 m2. Byt č. 11 je súčasťou 5-podlažného obytného domu, ktorý sa nachádza v časti
Soblahovská na ul. 28. októbra v meste Trenčín. V byte boli v roku 2005 zrealizované komplexné modernizačné
práce kúpeľne s výmenou zariaďovacích predmetov v kúpeľni, WC a kuchyni, obklady stien a dlažba podláh,
v celom byte stierky stien. Nová drevená veľkoplošná plávajúca podlaha v obytnej miestnosti, kuchyni a kúpeľni
a WC keramická dlažba, drevené zdvojené okná boli opravené. V kuchyni je nová kuchynská linka s plynovým
sporákom a antikorovým dresom. Byt číslo 11 sa nachádza na prízemí vo vchode číslo 43 bytového domu so súpis.
číslom 1177, ktorý je postavený na pozemku KN-C s parcelným číslom 1870, pričom prináleží k nemu
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 42/3490 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu,
v ktorom sa predmetný byt nachádza a na pozemku KN-C s parc. č.1870 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
1366 m2, na ktorom je bytový dom postavený.

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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Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby – samostatný súbor:
·

·

·

·

·

·

·

V 3051/05- na byt č.11- Záložné právo v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie
3, Bratislava 1, IČO: 00 686 930, na byt č.11, prízemie, so spoluvlastníckym podielom 42/3490 na
spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu s.č.1177 na parc.č.1870, podľa zmluvy o
záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 21.7.2005- v.z.2572/05
V 2202/07 Záložné právo na byt č.11 so spoluvlastníckym podielom 42/3490 na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach bytového domu s.č.1177 na parc.č.1870 v prospech záložného veriteľa Tatra
banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 1, IČO: 00 686 930, , podľa zmluvy o záložnom práve k
nehnuteľnému majetku zo dňa 22.5.2007
Z 2056/10 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, EX
1795/2009, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť byt č. 11 s podielom 42/3490 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp. č. 1177 na
parc. č. 1870 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín
Z 2057/10 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, EX 156/2010,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť byt č. 11
s podielom 42/3490 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp. č. 1177 na parc. č. 1870 v
prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín
Z 3251/10- Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, EX
801/2010-14, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti: byt č. 11 s podielom 42/3490 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp. č. 1177
na parc. č. 1870 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760,
Trenčín, v.z. 2099/10
Z 6957/11 Ex 1594/11 Exekútorský úrad Trenčín , súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič st. - Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na byt č. 11 so spoluvlastníckym
podielom 42/3490 na spoločných častiach a zariadeniach domu so súp. č. 1177 na p. č. 1870, vo
vlastníctve povinného - two M, s.r.o., Švermova 27, Trenčín, IČO: 36639257, oprávnený Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, Krajská pobočka, Trenčín, IČO 35937874 vz4160/11
P 865/12 Daňový úrad Trenčín č. k 9300501/5/2827091/2012/Ukr zo dňa 4.10.2012 - Rozhodnutie o
zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: na byt č.11 s podielom 42/3490 na spoločných častiach a
zariadeniach domu so súpisným číslom 1177 na parc. č. 1870 vo vlastníctve daňového dlžníka two M s.r.o.,
Švermova 27, Trenčín, IČO: 36639257.vz.715/12

Opis a stav predmetu dražby – samostatná vec:
Nehnuteľnosť - pozemok KN-E - parc. č. 747 – trvalé trávne porasty o výmere 2.960 m2, zapísaný na LV č.
293, k. ú. Chocholná-Velčice, je situovaný v extraviláne obce a je určený na poľnohospodársku výrobu.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby – samostatná vec:
·

·
·

·
·
·

Z 2056/10 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, EX
1795/2009, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť pozemok parc. č. 747 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín
Z 2057/10 Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, EX 156/2010,
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok
parc. č. 747 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín, Jilemnického 3760, Trenčín
Z 3251/10- Exekútorský úrad Nové Mesto nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner, EX
801/2010-14, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti, na E-KN parc. č. 747, v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín,
Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.131/10
P 964/10 Daňový úrad Trenčín č.k.645/340/103938/10/Pav - Rozhodnutie o zriadení záložného práva na
nehnuteľnosť: EKN p. č. 747 vo vlastníctve daňového dlžníka two M s.r.o., Švermova 27, Trenčín, IČO:
36639257.
P 491/11 Daňový úrad Trenčín č.k.645/340/52666/11/Pav - Rozhodnutie o zriadení záložného práva na
nehnuteľnosť: 'E' p. č. 3-747 vo vlastníctve daňového dlžníka two M s.r.o., Švermova 27, Trenčín, IČO:
36639257.vz.168/11
Z 6957/11 Ex 1594/11 Exekútorský úrad Trenčín , súdny exekútor JUDr. Ladislav Ďorďovič st. - Exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva pre EKN parc. č. 747, vlastníctve
povinného - two M, s.r.o., Švermova 27, Trenčín, IČO: 36639257, oprávnený Všeobecná zdravotná
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povinného - two M, s.r.o., Švermova 27, Trenčín, IČO: 36639257, oprávnený Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. Bratislava, Krajská pobočka, Trenčín, IČO 35937874 vz343/11
P 865/12 Daňový úrad Trenčín č. k 9300501/5/2827091/2012/Ukr zo dňa 4.10.2012 - Rozhodnutie o
zriadení záložného práva na nehnuteľnosť: 'E' p. č. 3-747 vo vlastníctve daňového dlžníka two M s.r.o.,
Švermova 27, Trenčín, IČO: 36639257.vz.298/12

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa súpisovej hodnoty nehnuteľností stanovenej pri vyhotovení
súpisu majetku podstát úpadcu v rámci konkurzného konania a predstavuje výšku pre:
·
·

súbor vecí: 32.800,- Eur (slovom tridsaťdvatisícosemsto eur),
samostatná vec: 8.800,- Eur (slovom osemtisícosemsto eur).

Najnižšie podanie:
súbor vecí:: 28.000,- Eur (slovom dvadsaťosem tisíc eur)
samostatná vec: 7.040,- Eur (slovom sedemtisíc štyridsať eur).
Minimálne prihodenie:

200,00 €

Dražobná zábezpeka:
a. výška

pre súbor vecí: 8.400,- Eur (slovom osemtisíc štyristo eur),
samostatná vec: 2.100,- Eur (slovom dvetisíc jednosto eur).

a. spôsob zloženia dražobnej zábezpeky - účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku na účet
úpadcu uvedený v oznámení o dražbe alebo vo forme bankovej záruky, resp. v hotovosti. Lehota na
zloženie dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby. Dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu
vydanie bankovej záruky vráti správca (dražobník) účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom a to bez
zbytočného odkladu po skončení dražby. Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení
dražobnej zábezpeky.
b. lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom
vestníku a končí otvorením dražby
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dobrovoľnej
dražby, a to bankovým prevodom v prospech účtu úpadcu bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Považská
Bystrica, IBAN SK65 1100 0000 0029 4101 6927, BIC (SWIFT). Dražobná zábezpeka, sa započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie
bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote jej splatnosti,
dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné
listiny osvedčujúce bankovú záruku. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba
zmenkou je neprípustná.
Obhliadka predmetu dražby:
Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 042/4260565,
mob.: 0918344729.
Miesto obhliadky:
Pred predmetom dražby: 28. Októbra, 911 01 Trenčín
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa
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dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa
dostavili na dražbu minimálne 30 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej
zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré
spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím
dražby predložia dražobníkovi :
a. doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b. čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c. doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),ak ide právnickú osobu, úradný
výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z
obchodného registra), nie starší ako mesiac,
d. v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným
podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie
splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky, prípadne bude požadované plnenie bankou
poskytujúcou bankovú záruku). V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá
vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom
(právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom.
Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z.
povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi.
Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu
dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady
spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby
prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na
vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s
prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým
bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, 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 zákona č. 253/1998
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení
zákona č. 454/2004 Z.z., 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.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. 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.

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

48

Obchodný vestník 102/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.05.2016

Notár
JUDr. Ján Hamara, M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica

V Považskej Bystrici, dňa 23.06.2016

__________________________
JUDr. Róbert Fatura, správca

K012478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY
v zmysle ust. § 17 zákona č. 257/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoDD“)

Dražobník:
Obchodné meno:

Advisors k.s.
so sídlom Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01

IČO: 46 570 675
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 593/S
za spoločnosť: Mgr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu
ABC KLÍMA s. r. o.
so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
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IČO: 31 354 131,
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5390/B

Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:

Advisors k.s.

so sídlom Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01
IČO: 46 570 675
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.: 593/S
za spoločnosť: Mgr. Pavel Škoda, komplementár

Správca konkurznej podstaty úpadcu
ABC KLÍMA s. r. o.
so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 31 354 131,
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5390/B

Dátum konania dražby:

07.07.2016

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Anny Nagyovej, Kukučínova 214/8, 940 02 Nové Zámky

Poradové kolo dražby:

Prvé kolo dražby

Predmet dražby:
Stavby:

Popis stavby

Súp .č.

LV č.

Štát, Obec, Kat. územie, Ulica,
Orientačné č. vchodu

Spoluvl.
podiel

Administratívna budova

1023

5444

SR, Nové Zámky, Nové Zámky,
M. R. Štefánika 73,

1/1

Pozemky:
Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č.

C KN 3892/3
C KN 3898

Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria

495
965

5444
5444

Štát,
Kat. územie
SR, Nové Zámky, Nové Zámky
SR, Nové Zámky, Nové Zámky

Obec,

Spoluvl. podiel
1/1
1/1
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Popis predmetu dražby:
Popis stavby:
Bývalý hotel s.č.1023 bola daný do užívania v roku 1926 podľa potvrdenia Mesta Nové Zámky. Od roku 1998 bola
nehnuteľnosť kolaudačným rozhodnutím užívaná ako Administratívna budova ABC KLÍMA s. r. o., v tomto roku bola
postavená aj prístavba garáží a hygienických miestností. Stavba je zaradená ako budova, nakoľko nespĺňa definíciu
haly. Prístup k nehnuteľnosti je z ulice M. R. Štefánika, podchodom je vstup do dvora areálu, v podchode je
schodište do časti I.PP, kde sú sklady a je tu vodomer.
Z dvora je prístup k hlavnému schodišťu z roku 1998, za ním je vstupom z dvora prístup do kotolne v I.PP, nad touto
časťou na streche je umiestnená klimatizačná jednotka. Samostatný vstup z dvora majú hygienické miestnosti a
garáže. Autom je prístup do areálu zo zadnej časti pozemku p.č.3892/3 odbočkou z ulice M. R. Štefánika.
Stavba má tri nadzemné podlažia a podkrovie, pôvodná časť stavby je podpivničená, niektoré časti I.PP nie sú
užívané, sú zasypané. Nosný systém je prevažne stenový murovaný. Základy sú železobetónové pásy, stropy sú
drevené trámové, nad III.NP zosilnené kvôli podkroviu, strecha je prevažne sedlová, pokrytá asfaltovaným šindľom.
Schody sú trojramenné monolitické s povrchom z keramickej dlažby. Klampiarske práce sú urobené z
pozinkovaného plechu na celej streche. Okná sú celoplošné plastové, vnútorné dvere sú drevené dyhované,
niektoré presklené. Podlahy sú v I.PP betónové, na I.NP z keramickej dlažby, na ostatných podlažiach je keramická
dlažba na chodbe, v kuchyni a v hygienických zariadeniach, ostatné podlahy sú z lepených kobercov. Každé
podlažie má vlastné hygienické zariadenie zvlášť pre mužov, ženy a upratovačky, ako je WC, sprcha a umývadlo,
Kuchyňa je na II. III.NP a v podkroví. Kúrenie je ústredné kotlom na zemný plyn, umiestneného v I.PP so
samostatným prístupom iba do kotolne z dvora, vykurovacie telesá sú v zime nastaviteľné na kúrenie a v lete na
ochladzovanie. Pri kontrole plynového zariadenia žiadne závady neboli zistené. Kanalizácia z hygienických
miestností je do verejnej kanalizácie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s ističmi, na základe revíznej správy
je schopná bezpečnej prevádzky. Bleskozvod na stavbe je, ale podľa revízie sa jeho stav zhoršil od roku 2010.
Prístavba garáží, skladov a hygienických miestností z roku 1998 s jedným nadzemným podlažím bola postavená na
betónových základoch, nosný systém je tehlový murovaný, strop je s rovným podhľadom, strecha je pultová, pokrytá
asfaltovanou lepenkou, klampiarske konštrukcie sú urobené na celej streche. Fasádne omietky sú zateplené so
štukovou úpravou, podlahy sú prevažne betónové s poterom. Vráta garážové sú plastové s diaľkovým ovládaním.
Okná a dvere sú plastové, kúrenie je ústredné z hlavnej budovy, ako aj teplá a studená voda.
Popis pozemkov:
Pozemky sú v zastavanom území okresného mesta Nové Zámky, mimo centra mesta, prístup do centra po ceste s
dobrou úpravou povrchu komunikácie, je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete a možnosť parkovania vo
dvore areálu. V okolí je prevažujúca zástavba bytovými domami, kanceláriami.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Na liste vlastníctva č. 5444 vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, pre k. ú. Nové
Zámky, sú v „ČASŤ C: ŤARCHY“ evidované nasledovné ťarchy, iné údaje a poznámky:
Por.č.:
1 Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 27.6.2012 v prospech Tatra banky a.s.
Bratislava, IČO 00686930 na parcely číslo 3892/3, 3898 a na stavbu so súpisným číslom 1023 na parcele č. 3898 V 3231/12
1 Zriadenie záložného práva v prospech Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
IČO 00686930, podľa V 5482/13 zo dňa 30.10.2013, na základe Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
zo dňa 30.9.2013, na nehnuteľnosť: parc.č. 3892/3, 3898 a stavbu administratívnej budovy so súp.č. 1023 na
parc.č. 3898
Iné údaje:

Bez zápisu.
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Bez zápisu.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Meno znalca: Ing. Eleonóra Balogová, Kapisztóryho 6, 940 58 Nové Zámky, znalec zapísaný v Zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvo spravodlivosti SR pre odbor Stavebníctvo - odvetvie Odhad
hodnoty nehnuteľností, evidenčné č. znalca 910115.
Znalecký posudok:

15/2016

Dátum vyhotovenia znaleckého posudku:

11.02.2016

Všeob. cena stanovená znal. posudkom:

335.000,- EUR

Najnižšie podanie:

335.000,- EUR

Minimálne prihodenie:

5.000,- EUR

Výška dražobnej zábezpeky:

20.000,- EUR

Preukázanie totožnosti účastníka dražby:
Účastník dražby je povinný na vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju
totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, a to:
a. účastník dražby - fyzická osoba je povinná preukázať sa platným preukazom totožnosti.
b. účastník dražby - právnická osoba je povinná predložiť výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní
a osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby preukázať sa platným preukazom totožnosti.
V prípade ak je účastník dražby zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnená osoba je povinná predložiť aj
písomné plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi nie staršie ako 15 dní.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a)

v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby v mieste konania dražby alebo

b) na bankový účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK19 1100 0000 0026 2600 6278 pod
variabilným symbolom 015444, pričom účastník dražby je povinný preukázať dražobníkovi pripísanie sumy
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby dňa 07.07.2016 do 09:00 hod.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Potvrdenie zrealizovaní prevodu finančných prostriedkov na
bankový účet dražobníka; Doklad o vklade hotovosti na bankový účet dražobníka;
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr
do 10 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
V zmysle ust. § 26 ods. 3 a 5 ZoDD sa dražobná zábezpeka
započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je
vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom
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vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom
dražby nedohodnú inak, a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka.

Obhliadka predmetu dražby:
1. obhliadka: 15.06.2016 o 09:00 hod.
2. obhliadka: 29.06.2016 o 09:00 hod.

Organizačné pokyny: Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby a poskytnutie bližších informácií o predmete
dražby môžu dražobníka kontaktovať na t. č. 0910 960 479, 0948 828 233, 048/418 09 76 alebo prostredníctvom
e-mailu na adrese: office@advisorsks.sk

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby
odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčenia odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Anna Nagyová Kukučínova 214/8, 940 02
Nové Zámky

Poučenie:
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; 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 ust. § 21 odseku 2 ZoDD, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odseku 2 ZoDD.
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.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
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Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa na dražbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné
vo výške 3,32 EUR.

V Banskej Bystrici dňa 24.05.2016

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
ABC KLÍMA s. r. o.
za spoločnosť: Mgr. Pavel Škoda, komplementár

K012479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zobola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 182, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Husár
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1091 /26K/15/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadaní do správcovského spisu
Veritelia dlžníka Ján Zobola, nar. 27.12.1974 bytom Mlynská 182, 049 32 Štitnik, sp. zn. konania 26K/15/2016 môžu
prísť nahliadnut do správcovského spisu každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 do sídla správcu na Alžbetinej 3,
040 01 Košice.

K012480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zobola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 182, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Husár
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1091 /26K/15/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam

o

zvolaní

1.

schôdze

veriteľov

Prof. JUDr. Ján Husáe, CSc., správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Zobola, nar. 27.12.1974 bytom Mlynská 182,
049 32 Štitnik, sp. zn. konania 26K/15/2016, podľa § 34 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov na deň 23.08.2016 o 10:00
hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese Alžbetina 3, 040 01 Košice s programom:
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1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Správa o činnosti správcu, súpise podstát a stave konkurzného konania
5. Zisťovasnie stanovísk veriteľov
6. Záver

Pred otvorením schôdze prebehne prezentácia, pri ktorej veritelia predložia doklady totožnosti, poverenia na
zastupovanie a listiny o registrácii.

K012481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Duga ml.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silvánska 418/18, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE A ZÁMERE ZOSTAVIŤ KONEČNÝ
ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu Miroslav Duga ml., dátum narodenia:. 10.05.1982, bytom Silvánska
418/18, 841 04 Bratislava, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate v zmysle §
96 ods. 2 ZKR, pričom oznamuje aj zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov. V zmysle § 96
ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V
zmysle § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou
správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle správcu, po predchádzajúcom dohovore termínu so
správcom.
Mgr. Milena Nosková – správca

K012482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Eva Čerešnéšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 56/61, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
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Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2013_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE A ZÁMERE ZOSTAVIŤ KONEČNÝ
ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu Mgr. Eva Čerešnéšová, trvalý pobyt:: Rybárska 56/61, 903 01 Senec,
dátum narodenia: 03.05.1951, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate v zmysle
§ 96 ods. 2 ZKR, pričom oznamuje aj zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov. V zmysle § 96
ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V
zmysle § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou
správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle správcu, po predchádzajúcom dohovore termínu so
správcom.
Mgr. Milena Nosková – správca

K012483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JPZ s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kozačeka 13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 271 964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

!!! PONUKOVÉ KONANIE !!!
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu dňom 27.05.2016

Správca dňom 27.05.2016 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s.
(ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) druhé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu
zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa:
i.

AUDI S8, VIN: WAUZZZ4H5DN009526, EČV: ZV 223CP, rok výroby: 4/2013, farba: čierna metalíza,
súpisová hodnota: 55.000,- EUR (ďalej len „vozidlo“).

Predmetné vozidlo bolo do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa zapísané a zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 54/2016 pod K006096 dňa 18.03.2016. Dňa 22.04.2016 Zabezpečený veriteľ uložil
Správcovi záväzný pokyn na speňaženie predmetného vozidla.
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží vozidlo podľa tohto pokynu sa bude primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej
zmluve. V prípade, že sa v druhom kole ponukového konania vozidlo nespeňaží, Správca v súlade s týmto pokynom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmluve. V prípade, že sa v druhom kole ponukového konania vozidlo nespeňaží, Správca v súlade s týmto pokynom
zorganizuje tretie kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu vozidla podľa tohto pokynu.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 5.000,- EUR na účet úpadcu
IBAN: SK73 1111 0000 0010 9927 0020 vedený v UniCredit banka, a.s. na ponúknutú kúpnu cenu za vozidlo,
pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
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 vozidlo alebo vozidlá a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu o vozidlo nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
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
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. Správca je povinný prijať najvyššiu
ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia. V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového
konania v druhom kole, resp. ponuku neschváli Zabezpečený veriteľ, Správca vyhlási ďalšie kolá ponukového
konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet č. SK73 1111 0000 0010 9927 0020 vedený v UniCredit banka, a.s.
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku
na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej
vety. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
Správcu. Zabezpečený veriteľ má právo odmietnuť najvyššiu ponuku bez uvedenia dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj vozidla, Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený Správcom najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní.
V prípade neschválenia víťaznej ponuky Zabezpečeným veriteľom je Správca povinný organizovať ďalšie kolo
ponukového konania.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne vozidlo nezaťažené zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu ponukového konania poskytne Správca telefonicky na tel. 0908/98 99
77 alebo mailom: zilina@irkr.sk. Správca umožní aj obhliadku vozidla vo vopred dohodnutom termíne a na
požiadanie pošle záujemcom mailom aj fotografie vozidla a doklady k vozidlu.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 06.06.2016 do 16:00 hod. v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – JPZ s. r.o. – PREDAJ AUDI S8“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K012484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JPZ s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kozačeka 13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 271 964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

!!! PONUKOVÉ KONANIE !!!
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu dňom 27.05.2016

Správca dňom 27.05.2016 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa PSA FINANCE
SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) druhé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného
majetku úpadcu zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa:
i.

nákladné motorové vozidlo (N1) CITROEN JUMPER, VIN: VF7YCTMFC12494346, EČV: ZV 745CS, rok
výroby: 12/2013, farba: biela, súpisová hodnota: 13.000,- EUR (ďalej len „vozidlo“).

Predmetné vozidlo bolo do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa zapísané a zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 54/2016 pod K006097 dňa 18.03.2016. Dňa 22.04.2016 Zabezpečený veriteľ uložil
Správcovi záväzný pokyn na speňaženie predmetného vozidla.
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží vozidlo podľa tohto pokynu sa bude primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej
zmluve. V prípade, že sa v druhom kole ponukového konania vozidlo nespeňaží, Správca v súlade s týmto pokynom
zorganizuje tretie kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu vozidla podľa tohto pokynu.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 1.000,- EUR na účet úpadcu
IBAN: SK73 1111 0000 0010 9927 0020 vedený v UniCredit banka, a.s. na ponúknutú kúpnu cenu za vozidlo,
pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
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 vozidlo alebo vozidlá a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu o vozidlo nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
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
iii. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. Správca je povinný prijať najvyššiu
ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia. V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového
konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli Zabezpečený veriteľ, Správca vyhlási ďalšie kolá ponukového
konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet č. SK73 1111 0000 0010 9927 0020 vedený v UniCredit banka, a.s.
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Ponukové konanie vyhodnotí Správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku
na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej
vety. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
Správcu. Zabezpečený veriteľ má právo odmietnuť najvyššiu ponuku bez uvedenia dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj vozidla, Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený Správcom najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní.
V prípade neschválenia víťaznej ponuky Zabezpečeným veriteľom je Správca povinný organizovať ďalšie kolo
ponukového konania.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne vozidlo nezaťažené zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu ponukového konania poskytne Správca telefonicky na tel. 0908/98 99
77 alebo mailom: zilina@irkr.sk. Správca umožní aj obhliadku vozidla vo vopred dohodnutom termíne a na
požiadanie pošle záujemcom mailom aj fotografie vozidla a doklady k vozidlu.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 06.06.2016 do 16:00 hod. v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – JPZ s. r.o. – PREDAJ CITROEN“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K012485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PYROBATYS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 701 035
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2012 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu PYROBATYS, a. s., v konkurze, Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, IČO:
31 701 035, JUDr. Jozef Beňo, PhD., Kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu v zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijatým na zasadnutí veriteľského výboru dňa 18.05.2016 oznamuje
vyhlásenie ponukového konania na odpredaj hnuteľných vecí tvoriacich všeobecnú podstatu, ktorých súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 137/2013 zo dňa 18.07.2013 pod značkou K012745 s výnimkou položiek
1., 2., 115., 116., 117. A odpredaj peňažnej pohľadávky č. 1 voči HOCHTIEF a.s.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku a pohľadávky doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením
"Konkurz 1K/50/2012 PONUKA HNUTEĽNÉ VECI - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef
Beňo, PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže
predložiť iba jednu ponuku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola
sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo niektorá z blízkych
osôb úpadcu majetkovú účasť.

3. Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.

4. Správca je oprávnený stanoviť ďalšie vhodné podmienky pre účasť v ponukovom konaní. Pri určovaní týchto
podmienok bude postupovať tak, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu účasti na ponukovom konaní. Pre
účasť na ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.

5. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk. O
výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam.

6. Správca konkurznej podstaty je oprávnený predať majetok tvoriaci všeobecnú podstatu úpadcu konkrétnemu
záujemcovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase veriteľského výboru a veriteľský výbor si taktiež vyhradzuje
právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak sa mu budú javiť neprimerane nízke.

7. V prípade neúspešnosti I. kola ponukového konania, resp. po tom, čo nebude speňažený celý uvedený majetok
v I. kole ponukového konania, správca je oprávnený vyhlásiť II. kolo ponukového konania a v prípade neúspešnosti
II. Kola ponukového konania, resp. po tom, čo nebude speňažený celý uvedený majetok v II. kole ponukového
konania, správca je oprávnený vyhlásiť III. kolo ponukového konania.

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

K012486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ján Kliment
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 1323/18, 974 01 Banská Bystruca
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: 2 K 73/2015-S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 73/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Bc. Ján Kliment, nar. 27.08.1953, bytom M. Rázusa 1323/18, 974 01 Banská
Bystrica týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 1K 73/2015, že v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 9
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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Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752
Celková prihlásená suma: 6.561,58
V Hnúšti, dňa 24.05.2016
JUDr. Mário Keleti, správca

K012487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PYROBATYS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 317 010 35
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2012 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu PYROBATYS, a. s., v konkurze, Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, IČO:
31 701 035, JUDr. Jozef Beňo, PhD., Kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu v zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijatým na zasadnutí veriteľského výboru dňa 18.05.2016 oznamuje
vyhlásenie ponukového konania na odpredaj 100%- ného obchodného podielu v obchodnej spoločnosti
PYROBATYS, s.r.o., Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 1849/2A, PSČ 19300, IČO: 63996421, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: C 39562, zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. 19/2016 zo dňa 29.01.2016.

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu obchodného podielu doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením "Konkurz
1K/50/2012 PONUKA OBCHODNÝ PODIEL - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Beňo,
PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť
iba jednu ponuku.

2. Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola
sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo niektorá z blízkych
osôb úpadcu majetkovú účasť.

3. Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.

4. Správca je oprávnený stanoviť ďalšie vhodné podmienky pre účasť v ponukovom konaní. Pri určovaní týchto
podmienok bude postupovať tak, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu účasti na ponukovom konaní. Pre
účasť na ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk. O
výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam.

6. Správca konkurznej podstaty je oprávnený predať majetok tvoriaci všeobecnú podstatu úpadcu konkrétnemu
záujemcovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase veriteľského výboru a veriteľský výbor si taktiež vyhradzuje
právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak sa mu budú javiť neprimerane nízke.

7. V prípade neúspešnosti I. kola ponukového konania, resp. po tom, čo nebude speňažený celý uvedený majetok
v I. kole ponukového konania, správca je oprávnený vyhlásiť II. kolo ponukového konania a v prípade neúspešnosti
II. Kola ponukového konania, resp. po tom, čo nebude speňažený celý uvedený majetok v II. Kole ponukového
konania, správca je oprávnený vyhlásiť III. kolo ponukového konania.

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

K012488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 724 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Gregáňová
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2015 S1739
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, S 1739
správca úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101419/B v súlade
s ustanovením 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 prihláškami doručenými po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
úpadcu, t. j. po 14.12.2015 nasledovných veriteľov:
1, Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

č. p
1
2

Prihlásená suma
Istina
Úroky
1021,83 €
0€

Úroky z omešk.
0€

Poplat. z omeškania
0€

Náklady uplat.
0€

Celková suma
1021,83 €

373,83 €

0€

0€

0€

373,83 €

0€

Súhrnná prihláška s por. č. 6 doručená dňa 20.05.2016 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 23.05.2016
pod č. 330-331.

V Bratislave, dňa 24.05.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Zuzana Gregáňová
Správca úpadcu

K012489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Holečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 247, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1968
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/5/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/5/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Milan Holečka, nar. 11.09.1968, bytom: 935 22 Kozárovce č.
247 v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Nitra pod č.k.
31K/4/2015, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu:
2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Nitra 24.05.2016
ADVO INSOLVENCY, k.s.,

K012490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šepeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miroslav Šepeľa 330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2013 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 68
Deň zapísania: 20.05.2016
Popis súpisovej zložky majetku: Mzda úpadcu - príjem podliehajúci konkurzu v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 360,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Humennom, dňa 24.05.2016
________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K012491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Calypso Invest s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 200/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 027 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szabóová
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2015 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
zvolanej Správcom konkurznej podstaty JUDr. Zuzana Szabóová v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: Calypso Invest s.r.o., IČO: 46027866, so sídlom Jazerná 200/14, 945 01 Komárno, konanej v kancelárii
správcu: L.Kassáka č. 8 v Nových Zámkoch dňa 23.05.2016 so začiatkom o 11,00 hod..
Prítomní:
Veritelia podľa prezenčnej listiny:
Slovenská republika - Daňový úrad Nitra
Trávniček-Svitavy, s.r.o., IČO: 26005778
AGRIS-TRADE s.r.o., IČO: 44450621

Správca konkurznej podstaty: JUDr. Zuzana Szabóová
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36ZKR
Záver

K bodu 1.: Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov

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

64

Obchodný vestník 102/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.05.2016

Predsedajúca schôdze JUDr. Zuzana Szabóová otvorila schôdzu veriteľov, privítala prítomných veriteľov,
poučila ich o práve zúčastniť sa na schôdzi podľa §35 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoKR) a o práve hlasovať na schôdzi veriteľov podľa §35 ods. 4
ZoKR. Skonštatovala, že je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať, t.j. že je schôdza
uznášaniaschopná.
Následne zoradila prítomných veriteľov podľa počtu ich hlasov a oboznámila prítomných s počtom hlasov
jednotlivých prítomných veriteľov, celkovým počtom hlasov prítomných veriteľov a väčšinou, ktorá je potrebná na
prijatie uznesenia schôdze veriteľov nasledovne:
Slovenská republika - Daňový úrad Nitra

4 488 430 hlasov

Trávniček-Svitavy, s.r.o.

291 713 hlasov

AGRIS-TRADE s.r.o.

0 hlasov

Spolu:

4 780 143 hlasov

Väčšina potrebná na prijatie uznesenia je:

2 390 072 hlasov

K bodu 2: Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze
Správkyňa podala na Schôdzi veriteľov podrobnú správu o priebehu konkurzu a informovala o obsahu 4 správ, ktoré
v zákonom stanovených lehotách podávala súdu a o stave majetku úpadcu. Zo strany prítomných veriteľov neboli
k tomuto bodu programu žiadne otázky ani pripomienky.
K bodu 3: Voľba veriteľslého výboru
K voľbe veriteľského výboru nebolo pristúpené z dôvodu, že v zmysle §37 ZoKR môžu byť za členov veriteľského
výboru zvolení len veritelia spomedzi nezabezpečených prítomných veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov
hlasovať, až kým nie sú zvolení najmenej traja členovia veriteľského výbru a schôdze veriteľov sa zúčastnili len
dvaja veritelia oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať.
Vzhľadom na vyššie uvedené, veriteľský výbor v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Calypso
Invest s.r.o., IČO: 46027866, so sídlom Jazerná 200/14, 945 01 Komárno, nebol zvolený, pôsobnosť veriteľského
výboru až do zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd (§37 ZoKR)
K bodu 4. : Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia §36 ZoKR
Predsedajúca schôdze poučila prítomných veriteľov o tom, že podľa §36 ods. 1 ZoKR do pôsobnosti schôdze
veriteľov patrí obligatórne hlasovanie o výmene správcu, pričom každý prítomný veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať má právo navrhnúť do funkcie nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov vedeného
Ministerstvom spravodlivosti SR. O návrhu na zvolenie nového správcu schôdza veriteľov hlasuje postupne od
návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov, aby sa jednotlivo vyjadrili, či navrhujú nového správcu.
Žiaden z prítomných veriteľov, oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať, nenavrhol výmenu správcu.
K bodu 5. : Záver
Predsedajúca schôdze dala priestor prítomným veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzvala
prítomných veriteľov na podanie prípadných námietok uplatnených proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu
so zákonom. Žiadny z prítomných veriteľov neuplatnil na schôdzi veriteľov do zápisnice odôvodnenú námietku
rozporu prijatého uznesenia so zákonom.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov predsedajúca schôdze JUDr. Zuzana Szabóová poďakovala
prítomným veriteľom za účasť a schôdzu ukončila .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zasadnutie skončené dňa 23.05.2016 o 12,30 hod.
Príloha zápisnice: Prezenčná listina veriteľov.
Predsedajúci schôdze veriteľov: JUDr. Zuzana Szabóová, správca
Zapísala: JUDr. Zuzana Szabóová

K012492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Altdorffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halová 8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2015 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Veriteľ : Wustenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, Bratislava , IČO: 31383408
Suma prihlásenej pohľadávky : 943,42 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok : 24.05.2016
Poradové číslo pohľadávky (veriteľa):

8 (7/W)

24.05.2016
Ing. Mgr. Viera Fraňová, správca

K012493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šepeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2013 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca konkurznej úpadcu Miroslav Šepeľa, nar. 29.05.1975, bytom Čsl. Armády
330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou (ďalej len „úpadca“), č. k. 2K/21/2013, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 21.03.2016, vyhlasuje v zmysle §92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príslušného orgánu zo dňa 21.03.2016, vyhlasuje v zmysle §92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, III. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj súboru
hnuteľných vecí, ktoré sú zapísané v súpise konkurznej podstaty úpadcu (súpis bol zverejnený v OV č. 174/2013
zo dňa 10.09.2013) pod súpisový číslom 1-20, 29, 30 a 32.

Pre 3. kolo VPK je určená hodnota najnižšieho podania (minimálna predajná cena) – odsúhlasená príslušným
orgánom, a to z došlých ponúk, pričom nesmie byť nižšia ako 10% súpisovej hodnoty predávaných hnuteľných vecí
(362,50 EUR).

Podmienky III. kola VPK sú nasledovné:

·
·

za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku;
správca týmto vyzýva záujemcov, aby do 17.06.2016 podali ponuku prostredníctvom pošty na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., so sídlom správcu: Mierová 2529/87, 066 52 Humenné,
v zapečatenej obálke s výrazným označením „III. kolo verejného ponukového konania, konkurz č. k.
2K/21/2013 – záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ ";
· včas doručené ponuky na adresu kancelárie správcu, správca označí dátumom doručenia a poradovým
číslom. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote nebude správca prihliadať;
· za najvýhodnejšiu ponuku je potrebné považovať ponuku s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou;
· záujemca je povinný zložiť kauciu vo výške 50% navrhovanej kúpnej ceny a túto skutočnosť bude povinný
preukázať už v návrhu;
· záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a. presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis
zo Živnostenského registra alebo Obchodného registra, podpis),
b. navrhovanú kúpnu cenu,
c. doklad o zaplatení kaucie vo výške 50% z navrhovanej kúpnej ceny na účet: SK9811000000002919619588
vedený v Tatra banka, a.s.,
d. v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,
· v prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá;
· výsledky VPK sa oznámia zúčastneným osobám a príslušnému orgánu (v prípade, že nebude osobne
prítomný pri otváraní obálok) do 15 pracovných dní odo dňa otvárania obálok;
· účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia, bude povinný do 20 dní uzatvoriť so
správcom kúpnu zmluvu na predaj hnuteľných vecí v znení predloženom správcom;
· podpísané rovnopisy predmetnej zmluvy bude záujemca povinný doručiť na adresu kancelárie správcu,
a zároveň bude povinný doplatiť zvyšnú ním navrhovanú kúpnu cenu. V prípade, ak úspešný záujemca
neuzatvorí zmluvu a/alebo nedoplatí rozdiel medzi ním ponúkanou kúpnou cenou a ním uhradenou zálohou
na úhradu kúpnej ceny včas, záloha prepadne ako zmluvná pokuta v prospech konkurznej podstaty;
· kúpnu zmluvu je možné si vyžiadať v digit. podobe na mailovej adrese spravca@nincak.sk;
· podmienkou nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu predaja je podpis správcom
predloženej kúpnej zmluvy a úhrada celej kúpnej ceny.

V Humennom, dňa 24.05.2016

__________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K012494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POMI, s.r.o. Prešov v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Borodáča 7, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 466 573
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2015 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.
Banka
číslo
1.

číslo účtu / IBAN

Popis

zostatok preddavku na
Sberbank
SK7231000000004120040806 odmenu a výdavky
Slovensko, a.s.
predbežného správcu

Výška
istiny v
EUR

Dôvod
Súpisová
zapísania do
hodnota EUR
súpisu

845,88

845,88

§ 67 ods. 1
písm. a)

Deň zapísania
do súpisu
24.05.2016

K012495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Riedel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu: Jozef
Riedel, nar.: 07.04.1987, bytom Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 08.07.2016
o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká zasadacia
miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov § 107 ods. 2 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia veriteľov sa začína o 09.30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
aktuálny výpis z obchodného registra /živnostenského registra/ nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K012496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Michel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 31/31, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Maroš Michel, nar. 14.07.1979, bytom Mierové námestie 31/31,
Trenčín 911 01, pod sp. zn.: 40K/17/2016, oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu denne
v čase od 08,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny, po predchádzajúcom telefonickom
dohovore na tel. čísle +421907788053.

Mgr. Janette Adamcová, správca

K012497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Krajňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 762/34, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2016 - S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Jozef Sitko ako správca úpadcu Juraj Krajňák, nar. 23.04.1961, bytom Komenského 762/34, 083 01
Sabinov, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pis. b), zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR, v znení neskorších noviel oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok následovne: Peňažný ústav: OTP
banka, a. s.; Číslo účtu: 3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000 0000 0339 2468. Variabilný symbol: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Humennom, dňa 24.05.2016
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca
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K012498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 445/57, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 3K/14/2016 zo dňa 25.04.2016 bol JUDr. Marek Letkovský, so sídlom
kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu konkurznej podstaty úpadcu Ing. Vladimír
Válek, Orechová 445/57, 900 23 Viničné.
V zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca
konkurznej podstaty týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.08.2016 (piatok) o 11:00h
v kancelárii správcu: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie schôdze,
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
Voľba zástupcu veriteľov (ust. § 107 ZKR),
Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR),
Rôzne,
Záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 10:30h. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K012499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Piatková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podtureň 511, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2016 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Štefan Krnáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Piatková, nar. 19.6.1977, bytom Podtureň 511, 033
01 Liptovský Hrádok, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
zmien oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Osloboditeľov 28,
028 01 Brezovica v úradných hodinách počas pracovných dní od 7:00 hod. do 13:00 hod., alebo v inom čase podľa
dohody.Termín je potrebné dohodnúť na tel. č.: 0948 497 580 alebo prostredníctvom emailu na
info@bankrotujem.sk
Mgr. Štefan Krnáč, správca
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K012500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Jána Nepomuckého 418/7, 930 21 Jahodná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/14/2012 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/14/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnenia v obchodnom vestníku zo dňa 26.05.2016 pod č. K012348.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu Jozef Molnár v konkurze, nar. 11.05.1977, Sv. Jána Nepomuckého 418/7,
930 21 Jahodná (ďalej len „Úpadca“), v súlade s ust. § 96, ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s.,
Hodžovo námestie 3, 811 06 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia oddelenej podstaty tohto zabezpečeného veriteľa. Správca týmto zároveň oznamuje zámer zostaviť
rozvrh z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.

V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR: 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.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
V Trnave, dňa 26.05.2016
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K012501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kodaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2015 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty
Deň

PČ Súpisová položka
Finančná hotovosť
Typ súp. položky majetku
Popis:
Dôvod zápisu:

zápisu
hnuteľná vec
finančná hotovosť
majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota majetku:
Majetok inej osoby, ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zápisu súpis. zložky majetku 3. osoby:
Sporný zápis:
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti
sporného zápisu svedčia
Dátum sporného zápisu:
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza:

1/1
1 700,00 €
x
x
x
x
x
x
x
Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina

Stav opotrebovateľnosti:
Výrobné číslo:
Rok výroby:
Počet:

x
x
x
x

Deň vydania: 27.05.2016
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K012502
Spisová značka: 6K/58/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ing. Alexander Karnet, nar. 28.01.1953, bytom Belinského 8, 851
01 Bratislava, uznesením zo dňa 19.02.2016, č. k. 6K/58/2012-228, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K012503
Spisová značka: 8K/27/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Stanislav Barčák, nar. 21.08.1972, bytom Vysoká
nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou, občan SR, t.č. Račianska 147, 831 54 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Stanislav Barčák, nar. 21.08.1972, bytom Vysoká nad Kysucou 223,
023 55 Vysoká nad Kysucou, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Stanislav Barčák, nar. 21.08.1972, bytom Vysoká
nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K012504
Spisová značka: 8K/54/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JD - MAJER, s.r.o. v likvidácii, so sídlom V Majeri 2,
900 65 Záhorská Ves, IČO: 36 044 245, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie
Černyševského 10, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JD - MAJER, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom V Majeri 2, 900 65 Záhorská Ves, IČO: 36 044 245, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava,
značka správcu S322, odmenu vo výške 796,66Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 34,75 Eur.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: Milan Baláž, Malá ulička 303/5, 900 65 Záhorská Ves, povinnosť zaplatiť
predbežnému správcovi: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, značka správcu
S322, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 831,41 Eur a to do troch dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie 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 20.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K012505
Spisová značka: 8K/26/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Jozef Lengyel, nar. 14.07.1947, bytom
Tajovského 1, 811 04 Bratislava , občan SR, t. č. Mocsaryho 31, 984 01 Lučenec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: Ing. Jozef Lengyel, nar. 14.07.1947, bytom Tajovského 1, 811 04 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Jozef Lengyel, nar. 14.07.1947, bytom Tajovského
1, 811 04 Bratislava, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K012506
Spisová značka: 8K/50/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MLK group s.r.o., so sídlom Betliarska 11, 851 07
Bratislava, IČO: 47 436 018, právne zast. JUDr. Ivana Zmeková, advokátka, so sídlom kancelárie Zámocká 18, 811
01 Bratislava, IČO: 42 254 396, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BeKo, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava, IČO: 43 851 576, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Advisors k. s., so sídlom kancelárie Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava, zn.
správcu: S 1590, odmenu vo výške 796,66Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 129,40 Eur, ktorá mu
bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D
19, pol. reg. 180/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Advisors k. s., so sídlom kancelárie Mlynské nivy 58, 821 05
Bratislava, zn. správcu: S 1590, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 733,64 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 180/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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19, pol. reg. 180/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Advisors k. s., so sídlom kancelárie Mlynské nivy 58, 821 05
Obchodnýzn.
vestník
102/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
27.05.2016
Bratislava,
správcu:
S 1590, nespotrebovanú
časť preddavku
vo výške 733,64 Eur, vedeného
pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 180/2015, 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 20.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K012507
Spisová značka: 6K/15/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: v I. rade: Mgr. Attila Merva, PhD., nar. 16.02.1978,
bytom Trhovisko 444/4, 929 01 Dunajská Streda, v II. rade: Ján Szabados, nar. 10.10.1964, bytom Pohraničníkov 32,
851 10 Bratislava, v III. rade: Peter Piatka, nar. 10.06.1968, bytom Jarná 59, 034 84 Liptovské Sliače, v IV. rade:
Dana Molnárová, nar. 04.07.1965, bytom Námestie Hraničiarov 18, 851 03 Bratislava, v V. rade: Július Loos, nar.
22.10.1956, bytom Rybárska 36A, 900 43 Hamuliakovo, v VI. rade: Dominik Caban, nar. 25.08.1963, bytom Malatíny
17, 032 15 Partizánska Lupča, zastúpení odborovou organizáciou: Odborová organizácia Špediťáci pri obchodnej
spoločnosti Eurospedit, s.r.o., IČO: 50234692, právne zastúpený: JUDr. Darina Hanáčková, advokát, so sídlom:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: E U R O S P E D I T s.r.o.,
so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 334 563
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: E U R O S P E D I T s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 334 563
predbežného správcu: Ing. Juraj Tatara, so sídlom kancelárie Mlynské nivy 48, 921 09 Bratislava, zn. správcu: S
1144.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012508
Spisová značka: 8K/21/2016

Spisová značka: 8K/21/2016

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Vo veci

75 so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
navrhovateľa - veriteľa Daňový úrad Bratislava,

Obchodný vestník 102/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci

Deň vydania: 27.05.2016

navrhovateľa - veriteľa Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PTK-Echo Services s. r. o., so sídlom Prešovská 39, 821 08 Bratislava,
IČO: 44 263 279
súd nariadil pojednávanie

na deň 27.6.2016 o 10.00 hod.
-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59 prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: PTK-Echo Services s.r.o., so sídlom Prešovská 39,
821 08 Bratislava, IČO: 44 263 279

Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K012509
Spisová značka: 8K/21/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 8K/21/2016

Predvolanie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Vo veci navrhovateľa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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spisovú značku: 8K/21/2016

Obchodný vestník 102/2016
Predvolanie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.05.2016

Vo veci navrhovateľa

navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PTK-Echo Services s. r. o., so sídlom Prešovská 39, 821 08 Bratislava,
IČO: 44 263 279
nariaďuje sa pojednávanie

na deň 27.6.2016 o 10:00 hod.
-------------------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59 prízemie
na ktoré sa predvoláva
dlžník : Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak
ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
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zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 13.5.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K012510
Spisová značka: 3K/22/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RIHA Produktion s. r. o., so sídlom Poľná 4/A,
903 01 Senec, IČO: 46 660 372, právne zast.: MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RIHA Produktion s. r. o., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660
372
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: RIHA Produktion s. r. o., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660
372.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu:
S1131.
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 čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:

1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

4.
Prihláškaa osazmene
podáva
v jednom
rovnopise
u správcu,
pričom správcovi
musí byť doručená v základnej
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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 pohľadávok78do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

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
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3.
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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
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
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17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 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 23.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012511
Spisová značka: 6K/20/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SPEMA group s. r. o., so sídlom Miloslavov 414, 900
42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPEMA group s. r. o., so
sídlom Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SPEMA group s. r. o., so sídlom Miloslavov 414, 900 42 Dunajská
Lužná, IČO: 44 642 938.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 23.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012512
Spisová značka: 6K/15/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BS Construct, a. s.,
so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 35 954 582, správcom ktorého je: bnt restructuring k.s., so sídlom
kancelárie Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1598
rozhodol
Súd odvoláva: bnt restructuring k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, zn. správcu:
S 1598 z funkcie správcu úpadcu: BS Construct, a. s., so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 35 954 582.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012513
Spisová značka: 3K/24/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Gavlík, nar. 29.03.1972, Rajčianska 5086/14,
820 14 Bratislava, právne zast.: Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s.r.o., Bajkalská 31, 827 25 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Dušan Gavlík, nar. 29.03.1972, Rajčianska 5086/14, 820 14
Bratislava
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Dušan Gavlík, nar. 29.03.1972, Rajčianska 5086/14, 820 14 Bratislava, predbežného
správcu: Mgr. Michal Kiča, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1555.
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 23.5.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K012514
Spisová značka: 6K/47/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Roman Nízky, nar.
14.01.1986, bytom Sv. Cyrila a Metoda 858/44, 900 29 Nová Dedinka, občan SR, správcom ktorého je Ing. Mgr. Jana
Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S 1141, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04
Bratislava, zn. správcu: S 1141, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 23.5.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K012515
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Cycle s.r.o., so sídlom Svetlá 1, 811
02 Bratislava, IČO: 46 879 501, správcom ktorého je JUDr. Miloš Levrinc, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E,
960 01 Zvolen, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Milošovi Levrincovi, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, ako správcovi
konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume
7 966,54 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012516
Spisová značka: 2R/8/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 2R 8/2015 - 3075 zo dňa 26. 04. 2016 povolil vstup nového veriteľa
PAKO s.r.o., so sídlom Tulská 5300/11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 946 420 do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978 pri
pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 336 a 337 vo výške 29 370,37 Eur v konkurznom
konaní - úpadcu V A V invest, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615
325. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 05. 2016.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012517
Spisová značka: 4R/4/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Branislav Králik s miestom podnikania Dolná 73/14, 967
01 Kremnica, IČO: 11 928 298, zapísaný na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 6134508, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Branislav Králik s miestom podnikania Dolná 73/14, 967
01 Kremnica, IČO: 11 928 298, zapísaný na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra: 6134508, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Branislav Králik s miestom podnikania Dolná 73/14, 967 01
Kremnica, IČO: 11 928 298.
U s t a n o v u j e správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555, zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty pod značkou S 1405.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku).
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Určuje

rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

a) prijímanie a prepúšťanie zamestnancov
b) úprava platov a pracovných zmlúv
c) odmeny a prémie vedúcich pracovníkov
d) opravy nad 2 000 Eur
e) investície nad 5 000 Eur
f) predaj hmotných aktív
g) úvery a iné pôžičky;
h) vystavovanie, avalovanie zmeniek, a iných cenných papierov, kúpa/predaj cenných papierov;
i) kúpné a predajné zmluvy mimo rámec bežnej podnikateľskej činnosti nad 5 000 Eur;
j) garancie prijímané alebo vydávané;
k) uzatvorenie zmlúv alebo dofôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka;
l) záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti;
m) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle § 124
ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z.z. 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).
4. 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). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. 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).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
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7. 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).
8. 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 povolenia reštrukturalizácie
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).
9. Účastník reštrukturalizačného 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 Banská Bystrica dňa 23.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012518
Spisová značka: 4R/5/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Zuzana Žilková - F.P. s miestom podnikania: Hlavná
237/95, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 40 447 499, zapísaný na Okresnom úrade Veľký Krtíš, číslo živnostenského
registra: 640-4637, o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Ing. Zuzana Žilková - F.P. s miestom podnikania: Hlavná 237/95,
991 02 Dolná Strehová, IČO: 40 447 499.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K012519
Spisová značka: 2K/12/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KOVOD, a.s., so sídlom 974
01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 91, IČO: 36 052 957, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 694/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so
sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vstup nového veriteľa do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - J&T Private Investments B.V., so sídlom Schiphol Boulevard 307, Toren C-4
1118BJ Schiphol, Holandské kráľovstvo do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Arca Investments,
a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 041 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške
zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 3 až 31
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
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Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
uvedenie rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012520
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Brenkus, nar. 06. 11.
1976, bytom 962 01 Zvolenská Slatina, Komenského 850/6, správcom konkurznej podstaty ktorého je LEGES
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Pod Urpínom 5, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a LEGES Recovery, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Pod Urpínom 5 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012521
Spisová značka: 2K/67/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HAMMSTER, s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom 990 01 Veľký Krtíš, Janka Kráľa 1077, IČO: 45 346 941, správcom konkurznej podstaty ktorého
je insolva, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a insolva, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28 paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.05.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K012522
Spisová značka: 32K/16/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Juraj Markotán, narodený: 07.06.1980, trvale bytom:
Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Juraj Markotán, narodený: 07.06.1980, trvale
bytom: Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice.
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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Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Juraj Markotán, narodený: 07.06.1980, trvale
bytom: Turgenevova 2240/25, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 20.5.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K012523
Spisová značka: 26K/25/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Agáta Buričová, rod. Mackaničová, nar.: 30.12.1972,
bytom Trsťany 37, 044 45 Trsťany o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Agáta Buričová, rod. Mackaničová, nar.:
30.12.1972, bytom Trsťany 37, 044 45 Trsťany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,

b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 20.5.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K012524
Spisová značka: 26K/61/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14
Bratislava, IČO: 35 744 723, právne zastúpená: Právny dom - advokáti, s.r.o., Hurbanova 9A, 974 01 Banská
Bystrica proti dlžníkovi: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 726 651
o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01
Košice, značka správcu: S795, odmenu vo výške 796,65 EUR s DPH.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, značka
správcu: S795, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 135,64 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie
Rázusova 1, 040 01 Košice, značka správcu: S795 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 932,29 EUR z
preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 21.10.2015 položka denníka D19 - 230/2015 na účet správcu
IBAN: SK41 1100 0000 0029 2883 4159, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a
to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Okresný súd Košice I dňa 20.5.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K012525
Spisová značka: 31K/58/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze,
so sídlom: Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623 takto
rozhodol
U k l a d á správcovi: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie: Južná
Trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia doplnil
podanie zo dňa 05.05.2016 označené ako „Predloženie podania, pri ktorom má správca zato, že sa naň neprihliada
ako na prihlášku pohľadávky“, a to, aby

- predložil :

- originál listinného dôkazu, na ktorý sa v podaní odvoláva.
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- originál listinného dôkazu, na ktorý sa v podaní odvoláva.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 31K/58/2014.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Ak sa podanie v stanovenej lehote nedoplní, a pre uvedený nedostatok nebude možné v konaní pokračovať, súd
podanie odmietne.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (ust. § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 19.5.2016
JUDr. Július Tóth,
K012526
Spisová značka: 31K/22/2012
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: BIK SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Hlavná
61, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 278 629, ktorého správcom je: Mgr. Ladislav Barát, adresa kancelárie Školská 3, 949 01
Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č.k. 31K/22/2012-384 zo dňa 26.04.2016 zrušil konkurz na
majetok úpadcu BIK SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Hlavná 61, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 278 629, po splnení
konečného rozvrhu výťažku
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2016.

Okresný súd Nitra dňa 19.5.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K012527
Spisová značka: 27K/7/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Nitra, Vikárska č.
1077/15, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ondrej Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Nitra, Vikárska č.
1077/15, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka:
Vikárska č. 1077/15.

Ondrej Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Nitra,

II.

O t v á r a sa malý konkurz.

III.

Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Mariána Dobiša, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská č. 30.

IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/7/2016. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

V. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Ondrej
Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Nitra, Vikárska č. 1077/15,88
ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Ondrej
Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Nitra, Vikárska č. 1077/15, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti ). Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada ( § 197
ods. 6 ZoKR ). 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).
VII. Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, a to: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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 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. 7, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať
okrem všeobecných náležitostí návrhu ( § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku ) aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje
poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom ( § 23 ods. 1 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 ZoKR ).
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.
Okresný súd Nitra dňa 20.5.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K012528
Spisová značka: 2K/24/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Produktagro spol. s r.o., so sídlom 066
01 Kochanovce 218, IČO: 36 508 535, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie
Dobrianskeho 1651, 090 31 Vranov nad Topľou, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
ukladá správcovi speňažiť majetok zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu (Peňažná pohľadávka
dlžníka Agro spol. s r.o. vo výške 579 420 eur a peňažná pohľadávka dlžníka Food Import s.r.o. vo výške 2 000 eur,
spolu 581 420 eur) podľa § 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“), a to verejným ponukovým konaním,
ktoré bude uverejnené oznamom v Obchodnom vestníku, a to za nasledovných podmienok:
Predmet 1.kola verejného ponukového konania tvoria nasledujúce peňažné pohľadávky :
Typ súpisovej položky majetku : Peňažná pohľadávka
Celková suma : 579 420,00
Mena : EUR
Dlžník : Agro spol. s.r.o. , Lackovce, IČO : 11739800
Právny dôvod vzniku (stručne) : faktúra č. 1201351
Súpisová hodnota majetku ( aj mena ) : 579 420,00 Eur
Typ súpisovej položky majetku : Peňažná pohľadávka
Celková suma : 2000,00
Mena : EUR
Dlžník : . Food Import s.r.o., Juraja Hronca 2813/11, Bratislava, IČO : 3606650860
Právny dôvod vzniku (stručne) : faktúra č. 1101085
Súpisová hodnota majetku ( aj mena ) : 2000,00 Eur
Spolu súpisová hodnota majetku : 581 420,00 Eur
A. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 2K/24/2012 - PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad
Topľou, správca konkurznej podstaty úpadcu Produktagro spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom 066 01 Kochanovce
218, IČO: 36508535.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 20 dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 14.00 hod. v posledný deň lehoty na
podanie ponuky. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním
podané záväzné ponuky odmietne, pričom najnižšia kúpna cena je 30% súpisovej hodnoty majetku.
B. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
Ministerstvo
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c. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra nie
starší ako 30 dní
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podané záväzné ponuky odmietne, pričom najnižšia kúpna cena je 30% súpisovej hodnoty majetku.
B. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
b. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na predaj
c. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra nie
starší ako 30 dní
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje
e. návrh odkupnej ceny za postúpenie pohľadávky a lehota splatnosti
f. doklad o poukázaní zálohy: 10% z navrhnutej odkupnej ceny v prospech účtu správcu a uviesť číslo účtu,na ktorý
sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu
g. prehlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 10 dní odo dňa písomnej výzvy
správcu zostatok odkupnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou odkupnou cenou a
následne uzavrie so správcom zmluvu o postúpení pohľadávky, ktorou správca prevedie pohľadávky na záujemcu
všetky práva a povinnosti k predmetu zmluvy.
C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu vo výške 10% z navrhovanej odkupnej ceny za postúpenie pohľadávky
na účet úpadcu založený správcom konkurznej podstaty vedený v Tatra banke , a.s., č. účtu: 2629067965/1100, VS :
(dátum narodenia fyzickej osoby záujemcu alebo IČO právnickej osoby záujemcu).
Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Úpadcu najneskôr do 14:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk. Kópia dokladu o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná,
sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky.
V prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých
zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty Úpadcu z titulu zmluvnej pokuty.
Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez
úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom.
D. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v kancelárii Správcu na adrese: Dobrianskeho 1651, 093 01
Vranov nad Topľou. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje
stanovené náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí
ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. V
prípade, ak dôjde stretu najvyšších ponúk, prednosť má tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako neúspešné, prípadne
toto konanie zrušiť, ak veriteľský výbor s predloženou ponukou nevysloví svoj súhlas. Výsledky ponukového konania
správca písomne oznámi záujemcom a veriteľskému výboru do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponukového
konania.
Správca v lehote 7 dní od vyhodnotenia ponukového konania vyzve víťazného záujemcu na doplatenie zostatku
kúpnej ceny na prevod Pohľadávky a predloženie podpísaného záväzného návrhu zmluvy o postúpení pohľadávky s
úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať za víťazného záujemcu a to v lehote do 10 dní odo dňa
doručenia výzvy správcu.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu
správcu, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k
víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie.
Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať
iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky ponuky budú
neprimerane nízke).
V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie
zruší.
Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 18.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012529
Spisová značka: 2K/60/2009
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SPAS INVEST s.r.o. v konkurze, so
sídlom 059 93Vydáva
Bušovce
124, IČO:
36 046 078,
správcom
ktorého
je JUDr.
Jozef Šperka,
so sídlomvestníku
kancelárie
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
a o 01
zmene
a doplneníoniektorých
zákonov na svojom
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Námestie slobody 2, 066
Humenné,
návrhu spoločnosti
Slovenská
sporiteľňa,
a.s., so sídlom Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zast. advokátskou kanceláriou
TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5,
91
851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843, na jej vstup do konkurzného konania uznesením č. k 2K/60/2009-646 zo dňa
25.04.2016 p r i p u s t i l vstup spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
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Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SPAS INVEST s.r.o. v konkurze, so
sídlom 059 93 Bušovce 124, IČO: 36 046 078, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5,
851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843, na jej vstup do konkurzného konania uznesením č. k 2K/60/2009-646 zo dňa
25.04.2016 p r i p u s t i l vstup spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu SPAS INVEST s.r.o. v konkurze, so sídlom
059 93 Bušovce 124, IČO: 36 046 078, namiesto pôvodného veriteľa Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 35 865 491 v celom rozsahu 61.660,25 Eur prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 148 až 154.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 23.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012530
Spisová značka: 2K/18/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dáša Zgiborová, nar. 11.8.1970, bytom Košická 2504/11,
066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dáša Zgiborová, nar. 11.8.1970, bytom Košická 2504/11, 066 01 Humenné,
ustanovuje správcu: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/18/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: 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, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
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deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
vObchodný
nej uvedené
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v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 20.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012531
Spisová značka: 1R/3/2010
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FOPEX SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom
Staničná ul., 067 61 Stakčín, IČO: 36 454 559, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok uznesením 1R/3/2010-1225 zo
dňa 13.04.2016 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: FOPEX SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Staničná
ul., 067 61 Stakčín, IČO: 36 454 559, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov pod por. č. 73 vo výške 80,
- eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 23.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K012532
Spisová značka: 1K/25/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VIPEX, s.r.o., so sídlom Hlavné
námestie 34/192, Kežmarok 060 01, IČO: 31 631 274, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom
kancelárie Garbiarska 20, 940 01 Stará Ľubovňa, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania uznesením 1K/25/2014-1540 zo dňa
20.04.2016 pripustil vstup spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu VIPEX, s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 34/192,
Kežmarok 060 01, IČO: 31 631 274, na miesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v celom rozsahu pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške
35 239,48 eura prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 61 až 70.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie Garbiarska 20, 940 01 Stará Ľubovňa, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania uznesením 1K/25/2014-1540 zo dňa
20.04.2016 pripustil vstup spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776vestník
005 do 102/2016
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Kežmarok 060 01, IČO: 31 631 274, na miesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v celom rozsahu pohľadávok pôvodného veriteľa vo výške
35 239,48 eura prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod poradovým číslom 61 až 70.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2016.
Okresný súd Prešov dňa 23.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K012533
Spisová značka: 2K/19/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adrián Košuda, nar. 25.4.1978, bytom Mlynská 1486/103,
093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adrián Košuda, nar. 25.4.1978, bytom Mlynská 1486/103, 093 01 Vranov nad
Topľou,
ustanovuje správcu: JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093 01 Vranov nad Topľou,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/19/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: 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, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
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Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa §
14 ods. 1 O.s.p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 20.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012534
Spisová značka: 1K/31/2007
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PODTATRAN, výrobné družstvo
Poprad, ul. 1. mája 19/220 058 01 Poprad, IČO: 00168521, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová so sídlom
kancelárie Konštantínová 6, 080 01 Prešov o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 23.3.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok uznesením
1K/31/2007-318 zo dňa 18.04.2016 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava voči úpadcovi: PODTATRAN, výrobné
družstvo Poprad, ul. 1. mája 19/220 058 01 Poprad, IČO: 00168521, prihlásených prihláškami na Okresnom súde
Prešov pod por. č. 68 a 69 vo výške 285,47 eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.

Okresný súd Prešov dňa 23.5.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K012535
Spisová značka: 2K/20/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Kotrady, nar. 8.1.1953, bytom
Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Michal Kotrady, nar. 8.1.1953, bytom Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
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Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
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 Prešov dňa 20.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012536
Spisová značka: 2K/37/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: BOHEMA, s.r.o., so sídlom Justičná 13,
080 01 Prešov, IČO: 31 704 794, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01
Prešov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jozefa Tarabčáka, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012537
Spisová značka: 2K/13/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Blažena Kalabová, nar.
27.04.1955, bytom Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom
kancelárie Štefánikova 17, 06601 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Blažena Kalabová, nar. 27.04.1955, bytom Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01
Poprad po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 19.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K012538
Spisová značka: 2K/6/2016
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pilsberg beverages, s.r.o., so sídlom Murgašova 1, 058 80
Poprad, IČO: 36 826 669, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, uznesením č. k. 2K/6/2016-124 zo dňa
26.04.2016 z a s t a v i l konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka Pilsberg beverages, s.r.o., so sídlom
Murgašova 1, 058 80 Poprad, IČO: 36 826 669.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2016.

Okresný súd Prešov dňa 23.5.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K012539
Spisová značka: 38K/20/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jozef Ďuriš, nar. 27.5.1961, bydlisko Ďurďové 29, 018 22
Pružina, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Jozef Ďuriš, nar. 27.5.1961, bydlisko
Ďurďové 29, 018 22 Pružina, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Jozef Ďuriš, nar. 27.5.1961, bydlisko Ďurďové 29, 018 22 Pružina.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01
Trenčín, značka správcu S1691.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/20/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
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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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K012540
Spisová značka: 29K/45/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľuboš Kuchta, nar.
29.06.1971, bydliskom Záriečie 167 (predtým 020 52 Mestečko 42), uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr.
Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, na návrh správcu uznesením č.k. 29K/45/2010-741 zo dňa
27.04.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2016
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K012541
Spisová značka: 40K/16/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZAFA, s. r. o. so sídlom M. R.
Štefánika 6, 972 71 Nováky, IČO 44 679 483, ktorého správcom je Ing. Mária Kardošová so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1430, bez návrhu o odvolaní správcu a o zvolaní
schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Ing. Mária Kardošová so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1430
sa odvoláva z funkcie správcu.
II. Súd zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v
miestnosti č. 105 dňa 21.06.2016 o 08:30 hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
Záver

Prezentácia veriteľov začne o 08,15 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
III. Odvolanému správcovi sa až do ustanovenia nového správcu určuje vykonávať činnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu a činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať veriteľský výbor na základe záväzného pokynu.
IV. Odvolaný správca je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
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

99

Obchodný vestník 102/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.05.2016

K012542
Spisová značka: 40K/6/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Bežo, nar. 26.05.1956,
bydliskom Odbojárov 16, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je Ing. Mária Kardošová so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1430, bez návrhu o odvolaní správcu a o zvolaní
schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Ing. Mária Kardošová so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1430
sa odvoláva z funkcie správcu.
II. Súd zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v
miestnosti č. 105 dňa 21.06.2016 o 09:30 hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
Záver

Prezentácia veriteľov začne o 09,15 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
III. Odvolanému správcovi sa až do ustanovenia nového správcu určuje vykonávať činnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu a činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať veriteľský výbor na základe záväzného pokynu.
IV. Odvolaný správca je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K012543
Spisová značka: 38K/25/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Ing. Michal Klemanič, nar. 8.8.1948, bytom Smreková
14543/30, Banská Bystrica - Rakytovce, Slovenská republika o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Ing. Igor Kaán, nar. 3.10.1959, bytom M. Čulena 1632/32, Handlová, takto
rozhodol
Konanie o návrhu navrhovateľa Ing. Michal Klemanič, nar. 8.8.1948, bytom Smreková 14543/30, Banská Bystrica Rakytovce na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Igor Kaán, nar. 3.10.1959, bytom M. Čulena 1632/32,
Handlová, sa z dôvodu späťvzatia návrhu, z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
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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K012544
Spisová značka: 40K/55/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Petrovský, nar.
03.04.1968, bydliskom Hodžova 1476/7, 911 01 Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko
so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, na návrh správcu uznesením č.k.
40K/55/2014-137 zo dňa 27.04. 2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.05.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 23.5.2016
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K012545
Spisová značka: 36K/19/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Opavská finanční, s.r.o., so sídlom Jablúnka 86, 756 23
Jablúnka, Česká republika, IČO: 25366530, právne zastúpená: Advokátska kancelária Andrej Vlk, s.r.o., Gallayova
21, 841 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EURODOM3, s.r.o., so sídlom Horné
Bašty 36/B, 917 01 Trnava, IČO: 35 882 361, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro,
vložka č.: 18145/T, takto
rozhodol
Súd konanie o návrhu veriteľa: Opavská finanční, s.r.o., so sídlom Jablúnka 86, 756 23 Jablúnka, Česká republika,
IČO: 25366530 na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EURODOM3, s.r.o., so sídlom Horné Bašty 36/B,
917 01 Trnava, IČO: 35 882 361
zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K012546
Spisová značka: 36K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel Varga, narodený 25.03.1993, Hoste č. 41, 925 45
Abrahám, právne zastúpený: JUDr. Ladislav Masník, advokát, Špitálska č. 61, 811 08 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Daniel Varga, narodený 25.03.1993, Hoste č. 41, 925 45 Abrahám, predbežného
správcu Mgr. Janu Petrášovú Laiferovú, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ( § 202 ods.3 písm. a) O.s.p.).
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.5.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K012547
Spisová značka: 25K/17/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubica Vašicová, nar. 26.05.1988,
Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Ľubica Vašicová, nar. 26.05.1988, Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany,
predbežného správcu Prvý správcovský dom, k. s., , so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01 Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ( § 202 ods.3 písm.
a) O.s.p.).
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012548
Spisová značka: 25K/13/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Šuták, nar. 27.02.1977, Piešťanská 508/122, 922 31
Sokolovce, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, p o u k a z u j
e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 372016, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.5.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K012549
Spisová značka: 25R/4/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: BIOPLANT, s.r.o., IČO: 31 419 321, č. 417
Veselé 922 08, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36098/T, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: PLANTEX, s.r.o., IČO: 34 141 481, Veselé pri Piešťanoch č. 417, 922 08 Veselé pri
Piešťanoch na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: PLANTEX, s.r.o., IČO: 34 141 481, Veselé pri Piešťanoch č. 417, 922
08 Veselé pri Piešťanoch do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská záručná a
rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, v rozsahu pohľadávok vo výške 330
367,97 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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Súd
p o v vestník
o ľ u j e 102/2016
v s t u p nového veriteľa:Konkurzy
PLANTEX,
s.r.o., IČO: 34 141 481, Veselé pri
Piešťanoch
417, 922
Obchodný
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:č.27.05.2016
08 Veselé pri Piešťanoch do reštrukturalizačného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská záručná a
rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, v rozsahu pohľadávok vo výške 330
367,97 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.5.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K012550
Spisová značka: 3K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Miroslav Švajda, nar. 3.1.1964, bytom Staškov 467,
023 52 Olešná, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Miroslav Švajda, nar. 3.1.1964, bytom Staškov 467, 023 52 Olešná.
II. Ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/8/2016. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>, v
časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu.
Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku
v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

VI.
Účastníkov
konkurzného
z dôvodov
podľa
14 ods. 1 Občianskeho súdneho
a o zmene
a doplneníkonania
niektorýchpoučuje,
zákonov naže
svojom
webovom
sídle:§www.justice.gov.sk
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uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe

IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca
je povinný bez zbytočného
odkladu
informovať o vyhlásení konkurzu
na vydania:
majetok dlžníka
Obchodný
vestník
102/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
27.05.2016
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 14 ods. 1 Občianskeho súdneho
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 5.5.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K012551
Spisová značka: 18K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jarmila Galová, nar. 05.09.1979, trvale
bytom Karpatská 3106/3, 010 08 Žilina (do 12.08.2009 podnikajúci pod obchodným menom: Jarmila Galová - MiJar, s
miestom podnikania: Karpatská 3106/3, 010 01 Žilina, IČO: 37 600 907) právne zastúpená advokátom: JUDr. Ing.
Milan Očko, so sídlom kancelárie Kuzmányho 18, 010 01 Žilina, správcom ktorého je JUDr. Marta Bojo Vevurková, so
sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Marta Bojo Vevurková, so sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 20.5.2016
JUDr. Gabriela Panáková, Sudca

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