Obchodný vestník 180/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.09.2016

K021460
Spisová značka: 8K/59/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BRICOM s.r.o. so sídlom
Mudroňova 57, 811 03 Bratislava, IČO: 35 681 471 správcom ktorého je Čechová Insolvency Services k.s. so
sídlom Štúrova 4, 811 02 Bratislava, č. reg. S 1664 o návrhu navrhovateľov - veriteľa v 1.rade INVEST KAPITAL,
a.s. so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 334 a veriteľa v 2.rade SANAC s.r.o. so sídlom Dulovo
nám.14, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 602 zastúpeného AK Antol, s.r.o. so sídlom Kupeckého 2542/72, 902 01
Pezinok na zrušenie uznesenia prijatého prvou schôdzou veriteľov úpadcu konanej dňa 09.08.2016
rozhodol
I.
Súd zrušuje uznesenie prijaté na 1. schôdzi veriteľov úpadcu konanej dňa 09.08.2016 v rámci 5.bodu
programu v znení „ Schôdza veriteľov schvaľuje výmenu správcu a za nového správcu volí Pospíšil & Partners, k.s. č
v zozname správcov vedenom MS SR č. S 1267 “.
II.
Súd nariaďuje správcovi úpadcu zvolať opätovnú 1. schôdzu veriteľov úpadcu s identickým programom
ako program konanej 1.schôdze veriteľov úpadcu z 09.08. 2016 podľa ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a vyrovnaní a to v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku podľa
ustanovení zákona č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K021461
Spisová značka: 6K/42/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Hruška, nar. 27.06.1968, bytom Slnečná 342,
908 73 Veľké Leváre, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Roman Hruška, nar.
27.06.1968, bytom Slnečná 342, 908 73 Veľké Leváre, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Ladislav Szabó, so sídlom kancelárie
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1205, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 187/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K021462
Spisová značka: 6K/29/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: D R U D A S, stavebné a opravárenské družstvo v
likvidácii, so sídlom Kopčianska 82, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 244, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Juraj
Bašnák, Černyševského 10, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: D R U D A S,
stavebné a opravárenské družstvo v likvidácii, so sídlom Kopčianska 82, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 244,
uznesením zo dňa 08.08.2016, č. k. 6K/29/2016-218 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: D R U D A S,
stavebné a opravárenské družstvo v likvidácii, so sídlom Kopčianska 82, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 244, pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2016.

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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Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K021463
Spisová značka: 6K/29/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: D R U D A S, stavebné a opravárenské družstvo v
likvidácii, so sídlom Kopčianska 82, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 244, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Juraj
Bašnák, Černyševského 10, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: D R U D A S,
stavebné a opravárenské družstvo v likvidácii, so sídlom Kopčianska 82, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 244, o
určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1636, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 669,63 Eur.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: 1/ Ing. Ján Čepko, Žabky 32, 900 21 Svätý Jur a 2/ Miroslav Pištek, Na Hrebienku
31, 811 02 Bratislava, povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne predbežnému správcovi: LexCreditor k. s., so sídlom
kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1636, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v
celkovej výške 669,63 Eur a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K021464
Spisová značka: 6K/43/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JM-INVEST s.r.o., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09
Bratislava, IČO: 35 716 754, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JM-INVEST s.r.o., so sídlom
Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 716 754
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: JM-INVEST s.r.o., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 716 754
predbežného správcu: Reštrukturalizačná a konkurzná, k. s., so sídlom kancelárie Ľubinská 18, 811 03 Bratislava,
zn. správcu: S 1496.
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 13.9.2016

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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Mgr. Angela Balázsová, sudca
K021465
Spisová značka: 6K/24/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: INDUSTRY InfoTech s. r. o., so sídlom Klariská 7, 811 03
Bratislava, IČO: 35 859 482 uznesením zo dňa 29.07.2016, č. k. 6K/24/2012-457, zrušil po splnení konečného
rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.08.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K021466
Spisová značka: 8K/50/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BeKo, s. r. o., v likvidácii
so sídlom Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava, IČO: 43 851 576, správcom ktorého je: Advisors k.s, so sídlom
kancelárie Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1590.
rozhodol
Súd odvoláva: Advisors k.s, so sídlom kancelárie Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1590, z
funkcie správcu úpadcu: BeKo, s. r. o., v likvidácii so sídlom Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava, IČO: 43 851 576.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: BeKo, s. r. o., v likvidácii so sídlom Dunajská 14/7495, 811
08 Bratislava, IČO: 43 851 576, správcu: KRIVAKON, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B, 821 01
Bratislava, zn. správcu: S 1704.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K021467
Spisová značka: 2K/5/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Zsolt Fábry - CRONOS, s
miestom podnikania 991 06 Želovce, Mikszáthová 25/47, IČO: 37 892 045, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Jozefa Veselého, so sídlom Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš z funkcie správcu konkurznej
podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021468
Spisová značka: 2K/34/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka - Ing. Ondrej Kračún, nar. 29. 09. 1953,
bytom 974 09 Banská Bystrica, Tajovského 43, 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 povoleného oddlženia dlžníka - Ing. Ondrej Kračún, nar. 29. 09. 1953,
bytom 974 09 Banská Bystrica, Tajovského 43, takto
rozhodol
Oddlžuje dlžníka - Ing. Ondrej Kračún, nar. 29. 09. 1953, bytom 974 09 Banská Bystrica, Tajovského 43.
Pohľadávky prihlásené do konkurzného konania, ktoré zostali neuspokojené
po zrušení konkurzu a
neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia sa zverejnením tohto uznesenia stávajú nevymáhateľnými.
Pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a neboli prihlásené do konkurzného konania sa
stávajú nevymáhateľnými
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021469
Spisová značka: 4K/39/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa D-ETRAC Slovakia, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 7,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 566 855, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č.: 543/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka D-ETRAC Slovakia, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 7, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 566 855.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie
Prof. Sáru 5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá správcovi
povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č.
40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania
pohľadávky
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5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.09.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K021470
Spisová značka: 2R/8/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BBK AGRO, s.r.o., so sídlom 974 11 Banská
Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 44 095 066, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 30273/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka BBK AGRO, s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO:
44 095 066.
U s t a n o v u j e správcu KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie
974 01 Banská
Vydáva Ministerstvo
Bystrica, Komenského
14/A. spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje5pohľadávky 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
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P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka BBK AGRO, s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO:
44 095 066.
U s t a n o v u j e správcu KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie
Bystrica, Komenského 14/A.

974 01 Banská

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.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.596,96 Eur s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;
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).
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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 okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021471
Spisová značka: 2K/26/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimír Hučka, nar. 16. 04.
1981, bytom 966 01 Hliník nad Hronom, 1. Mája 854, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Stela
Chovanová, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 13, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Mgr. Stele Chovanovej, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 13 paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021472
Spisová značka: 2K/25/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Martina Gelienová, nar.
26. 11. 1979, bytom 974 04 Banská Bystrica, Tulská 5354/15, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP, 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 SKP, k. s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura a 20% DPH, t.j. 132,78 eura, spolu 796,66
eura
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 r i z n á v a SKP, k. s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, paušálnu odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 663,88 eura a 20% DPH, t.j. 132,78 eura, spolu 796,66
eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021473
Spisová značka: 32K/31/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marek Juhás, narodený: 07.03.1972, trvale bytom: Mieru
830/15, 044 14 Čaňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 26.08.2016:
-

Zoznam záväzkov nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 32K/31/2016 vo vyššie stanovenej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 12.9.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K021474
Spisová značka: 31K/47/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Vladimír Sabol, s miestom podnikania: Podzámok 174/22,
044 23 Jasov, IČO: 31273424, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Vladimír Sabol, s miestom podnikania: Podzámok 174/22, 044 23
Jasov, IČO: 31273424.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Nerudova 9, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1683.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
od ustanovenia do funkcie
tretiuapodrobnú
písomnú
správu
týchto
skutočnostiach
a v lehote najneskôr 5 dní pred
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sídle: www.justice.gov.sk
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok8v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.

U s t a n o v u j e správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Nerudova 9, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1683.
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U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
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. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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).
11. 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).
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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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. 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).
20. 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).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. 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 okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 12.9.2016
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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JUDr. Július Tóth,
K021475
Spisová značka: 32K/23/2016
OZNAM
Spisová značka : 32K/23/2016

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)

Ferrara s. r. o., so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 298 386

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 21.09.2016 o 09.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B,

3. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Okresný súd Košice I, dňa 12.09.2016
Za správnosť vyhotovenia: Marta Ruščáková

Okresný súd Košice I dňa 12.9.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K021476
Spisová značka: 27K/9/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č.
35/17, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č. 35/17,
takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č.
35/17, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Martina Rakotová, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č. 35/17,
takto
rozhodol
I/ Navrhovateľovi, Martine Rakotovej, nar. 16.11.1987 ako zložiteľovi preddavku sa v r a c i a preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 245,55 eur ( slovom dvestoštyridsaťpäť eur a päťdesiatpäť
eurocentov ).
II/ U p r a v u j e sa učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila
navrhovateľovi, Martine Rakotovej, nar. 16.11.1987, bytom Lok, Iňská č. 35/17, nevyplatenú časť preddavku na
odmenu a náhradu výdavkov predbežného správcu, zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného
pod položkou denníka D19 - 39/2016, a to vo výške 245,55 eur ( slovom dvestoštyridsaťpäť eur a päťdesiatpäť
eurocentov ).
Poučenie:
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 ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 8.9.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K021477
Spisová značka: 2K/11/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: GALAND, s.r.o. v konkurze,
so sídlom Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina, IČO: 36 511 633, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom
kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: GALAND, s.r.o. v konkurze, so sídlom Budovateľská 2710/13, 069 01 Snina,
IČO: 36 511 633, 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 § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021478
Spisová značka: 2K/26/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Cverdeľová, nar.
20.07.1976, bytom 9. Mája 1019/10, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák st., so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ingrid Cverdeľová, nar. 20.07.1976, bytom 9. Mája 1019/10, 085 01 Bardejov
po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
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 možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021479
Spisová značka: 2K/28/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Dominik Tatray, nar. 06.12.1983, bytom
Jarná 389, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie Kukorelliho
58, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Máriu Ledinskú, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021480
Spisová značka: 2K/49/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Bc. Jozef Matia, nar. 21.09.1983,
bytom Južná 1508/7, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom kancelárie Kukorelliho
58, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Máriu Ledinskú, so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021481
Spisová značka: 2K/32/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Kováč, nar.
29.02.1984, bytom Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Vladimír Kováč, nar. 29.02.1984, bytom Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov
po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
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 možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021482
Spisová značka: 2K/57/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: PaedDr. Vlastimír Drozd, nar.
27.05.1977, bytom Duchnovičova 532/12, 068 01 Medzilaborce, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad so
sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: PaedDr. Vlastimír Drozd, nar. 27.05.1977, bytom Duchnovičova 532/12, 068
01 Medzilaborce 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 § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021483
Spisová značka: 4K/10/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slavomír Soľár, nar. 03.03.1969,
bytom Podjavorinskej 3405/22, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie
Mierová 64/2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Slavomír Soľár, nar. 03.03.1969, bytom Podjavorinskej 3405/22, 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 § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
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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JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K021484
Spisová značka: 2K/44/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Samuel Čičmanec, nar. 31.01.1984,
bytom Jurkovičova 419, 059 35 Batizovce, správcom ktorého je Prvá arbitrážna, k.s., so sídlom kancelárie MUDr.
Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, takto
rozhodol
odvoláva Prvá arbitrážna, k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021485
Spisová značka: 2K/18/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Dáša Zgiborová, nar.
11.8.1970, bytom Košická 2504/11, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu Dáša Zgiborová, nar. 11.8.1970, bytom Košická 2504/11, 066 01 Humenné z dôvodu, že
tu nie sú predpoklady na konkurz, z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021486
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Prešov vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Martin Gajdoš, nar.
27.9.1988, podnikajúci pod obchodným menom Martin Gajdoš, s miestom podnikania 082 35 Hermanovce 366, IČO:
45 320 209, takto
rozhodol
opravuje záhlavie uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/36/2016-41 zo dňa 6.9.2016 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 12.9.2016, ktoré správne znie:
„Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Gajdoš, nar. 27.9.1988, podnikajúci pod
obchodným menom Martin Gajdoš, s miestom podnikania 082 35 Hermanovce 366, IČO: 45 320 209 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.

Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021487
Spisová značka: 2R/4/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNITRANS TATRY,
s.r.o., so sídlom Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714, správcom ktorého je Prvá arbitrážna, k.s., so
sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, o návrhu spoločnosti EOS KSI Slovensko,
s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom
Pajštúnska 5, 821 05 Bratislava, IČO: 36 613 843, na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o., so sídlom
Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714, namiesto pôvodného veriteľa Creditum Slovakia, a.s., so sídlom
Einsteinova 21, 852 86 Bratislava, IČO: 35 724 803, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 12 v
celkovej výške 7.142,56 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021488
Spisová značka: 3K/21/2012
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STD Vranov, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 669 468, správcom ktorého je Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, IČO: 44 088 833, o návrhu JUDr.
Mariána Novikmeca, s miestom podnikania Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 37 789 406 na jeho
vstup do konkurzného konania, uznesením č. k 3K/21/2012-298 zo dňa 16.08.2016 p r i p u s t i l vstup JUDr.
Mariána Novikmeca, s miestom podnikania Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 37 789 406 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu STD Vranov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov
nad Topľou, IČO: 31 669 468, namiesto pôvodného veriteľa EUROTAKT, s.r.o., so sídlom Čemernianska 59, Vranov
nad Topľou 093 03, IČO: 36 503 037, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 15.334,19 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2016.
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Daniela Baranová, sudca
K021489
Spisová značka: 1K/37/2016
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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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23,
Bratislava 851 01, IČO: 31 361 081 právne zast. AK Mikolaj s. r. o., so sídlom Košická 56/5590, Bratislava 821 08,
IČO: 36 855 049, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NUNY - TRANS s.r.o., so sídlom
Harangovská 361/82, Sečovská Polianka 094 14, IČO: 46 452 699, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.

Okresný súd Prešov dňa 12.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K021490
Spisová značka: 1K/37/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach
v tejto spravodlivosti
veci uveďteSlovenskej
spisovú značku:
1K/37/2016
Vydáva Ministerstvo
republiky podľa
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vo veci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/37/2016
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, Bratislava 851 01, IČO: 31 361 081 právne
zast. AK Mikolaj s. r. o., so sídlom Košická 56/5590, Bratislava 821 08, IČO: 36 855 049
proti
dlžníkovi: NUNY - TRANS s.r.o., so sídlom Harangovská 361/82, Sečovská Polianka 094 14, IČO: 46 452 699
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 07.11.2016 o 11:30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 12.09.2016
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, Bratislava 851 01, IČO: 31 361 081 právne
zast. AK Mikolaj s. r. o., so sídlom Košická 56/5590, Bratislava 821 08, IČO: 36 855 049
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
18.

sa

pojednávanie na deň 07.11.2016 o 11:30 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NUNY - TRANS
s.r.o., so sídlom Harangovská 361/82, Sečovská Polianka 094 14, IČO: 46 452 699 a to
veriteľ č. 1: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1
veriteľ č. 2: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500
veriteľ č. 3: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 35 942 436
veriteľ č. 4: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Panónska cesta 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874
veriteľ č. 5: SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, Bratislava 851 01, IČO: 31 361 081 právne zast. AK
Mikolaj s. r. o., so sídlom Košická 56/5590, Bratislava 821 08, IČO: 36 855 049
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si soVydáva
sebouMinisterstvo
toto predvolanie
a svoj občiansky preukaz!
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Okresný súd Prešov
V Prešove 12.09.2016

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

19

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety
obhliadky,
konania
alebo tretia osoba, alebo ktoréDeň
sú vvydania:
úschove20.09.2016
na inom
Obchodný
vestník
180/2016ktoré má druhý účastník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 12.09.2016
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca

Okresný súd Prešov dňa 12.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K021491
Spisová značka: 1K/26/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v likvidácii,
so sídlom Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 463 191 správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom
kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jána
Surmu, so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1659,70 eura
zloženého dňa 20.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 71/2016
(48/07-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 12.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K021492
Spisová značka: 1K/48/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mestský podnik služieb, s.r.o.
Hanušovce n/T. v konkurze, so sídlom Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 36 456 128, správcom
ktorého je JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: Mestský podnik služieb, s.r.o. Hanušovce n/T. v konkurze, so sídlom Mierová 333/3, 094
31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 36 456 128 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
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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konkurz
na majetok
úpadcu: Mestský podnik služieb,
s.r.o.
Hanušovce n/T. v konkurze, so sídlom
Mierová 20.09.2016
333/3, 094
Obchodný
vestník 180/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 36 456 128 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 12.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K021493
Spisová značka: 4K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PULMOMED, spol. s r.o., so sídlom Námestie slobody 2,
Humenné 066 01, IČO: 36 444 677 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ASTEC s.r.o., so sídlom
Palenčiarska 1828/58, Snina 069 01, IČO: 36 469 050, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
Vydáva
Slovenskej
republiky podľaozákona
č. 200/2011
Z. z. alebo
o Obchodnom
vestníku
dopustí ten, kto
ako Ministerstvo
konkurznýspravodlivosti
veriteľ v súvislosti
s hlasovaním
nútenom
vyrovnaní
ako veriteľ
v súvislosti s
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
21

majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov.
Trestného
činu
zvýhodňovania veriteľa Konkurzy
sa dopustí aten,
kto ako dlžník, ktorý nie je schopný
plniť svoje
splatné
Obchodný
vestník
180/2016
reštrukturalizácie
Deň vydania:
20.09.2016
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 12.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K021494
Spisová značka: 4K/33/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 4K/33/2016
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: PULMOMED, spol. s r.o., so sídlom Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 36 444 677
proti
dlžníkovi: ASTEC s.r.o., so sídlom Palenčiarska 1828/58, Snina 069 01, IČO: 36 469 050
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 08.11.2016 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
322.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
V Prešove 12.09.2016 a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
JUDr. Jaroslav Kanderka
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Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas
a vážnymi
okolnosťami,
o vyhlásení
konkurzu. Ak dlžník neosvedčí
svoju
platobnú
Obchodný
vestník
180/2016môže súd rozhodnúť
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
20.09.2016
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 12.09.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka
sudca

spisová značka: 4K/33/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: PULMOMED, spol. s r.o., so sídlom Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 36 444 677
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
322.

sa

pojednávanie na deň 08.11.2016 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ASTEC s.r.o.,
so sídlom Palenčiarska 1828/58, Snina 069 01, IČO: 36 469 050, a to
veriteľ č. 1: PULMOMED, spol. s r.o., so sídlom Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 36 444 677
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné, Námestie slobody 5672/58, 066 57 Humenné

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

veriteľ č. 3: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO:
23
42 499 500

322.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ASTEC s.r.o.,
so sídlom Palenčiarska
1828/58, Snina 069 01,
IČO: 36 469
050, a to
Obchodný
vestník 180/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.09.2016
veriteľ č. 1: PULMOMED, spol. s r.o., so sídlom Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 36 444 677
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa, pobočka Humenné, Námestie slobody 5672/58, 066 57 Humenné
veriteľ č. 3: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO:
42 499 500
veriteľ č. 4: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta č.2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 12.09.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka
sudca
Okresný súd Prešov dňa 12.9.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K021495
Spisová značka: 2K/18/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Darina Rusnáková, nar.
04.05.1969, bytom Šandalská 11, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie
Vajanského 14, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/18/2014-80 zo dňa 29.1.2016 publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 5.2.2016, ktorý správne znie:
p r i p ú š ť a vstup spoločnosti BLACKSIDE, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Darina Rusnáková, nar. 04.05.1969, bytom Šandalská 11, 091 01
Stropkov, namiesto pôvodného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31
318 916 v rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa vo výške 24.066,95 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 13.9.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K021496
Spisová značka: 38K/34/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti Česká spořitelna, a.s. so sídlom
Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, Česká republika, pr. zástupca White & Case, s.r.o. so sídlom Hlavné námestie
5, 811 01 Bratislava, IČO 35 908 891, Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
obchodnú spoločnosť MILL SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín (predtým Mlyn Sládkovičovo,
a.s. so sídlom Hlavná 25, Košice), IČO 36 244 473, o vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
predbežného správcu takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súdvestník
Trenčín180/2016
v právnej veci navrhovateľa
- veriteľa
obchodnej spoločnosti Česká spořitelna,
a.s. so20.09.2016
sídlom
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, Česká republika, pr. zástupca White & Case, s.r.o. so sídlom Hlavné námestie
5, 811 01 Bratislava, IČO 35 908 891, Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
obchodnú spoločnosť MILL SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín (predtým Mlyn Sládkovičovo,
a.s. so sídlom Hlavná 25, Košice), IČO 36 244 473, o vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - veriteľovi obchodnej spoločnosti Česká spořitelna, a.s. so sídlom Olbrachtova 1929/62, 14000
Praha 4, Česká republika sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1
659,70 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi
- veriteľovi obchodnej spoločnosti Česká spořitelna, a.s. so sídlom Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha 4, Česká
republika preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura evidovaného pod
položkou reg. D19 56/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 13.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K021497
Spisová značka: 38K/11/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, bydliskom Družby
684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Dušan Hruška, nar.
04.09.1977, bydliskom Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - dlžníkovi sa vracia nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 219,93 eura zaúčtovaný pod pol. D19 33/2015 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu po
právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila navrhovateľovi - dlžníkovi
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 219,93 eura
zaúčtovaný pod položkou reg. D19 14/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 13.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K021498
Spisová značka: 38K/40/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Róbert Mikuš, nar. 01.06.1969, bydliskom
Osvienčimská 1718/16, 911 03 Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom
kancelárie centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Róbert Mikuš, nar. 01.06.1969, bydliskom Osvienčimská 1718/16, 911 03 Trenčín sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ
domáha(odvolací
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čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh).
(§ 127
ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 13.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K021499
Spisová značka: 38K/40/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Róbert Mikuš, nar. 01.06.1969, bydliskom Osvienčimská
1718/16, 911 03 Trenčín, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Róbert Mikuš, nar. 01.06.1969, bydliskom Osvienčimská 1718/16, 911 03 Trenčín, na
povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 13.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K021500
Spisová značka: 38NcKR/18/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MVDr. Ľuboslav Jurovic, nar. 28.1.1971, trvale bytom 913
05 Štvrtok , o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Navrhovateľ MVDr. Ľuboslav Jurovic, nar. 28.1.1971, trvale bytom 913 05 Štvrtok, sa v y z ý v a , aby v lehote 20
dní od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 26.5.2015 označené ako „........ a Návrh na oddlženie“ ,
ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 12.6.2015 a je vedené pod sp. zn. 38NcKR/18/2016 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je potrebné uviesť navrhovateľov osobný stav (slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a
výšku vyživovacích povinností, či si po vyhlásení konkurzu doposiaľ riadne plní vyživovaciu povinnosť a špecifikovať
dosiahnuté vzdelanie navrhovateľa, uviesť zdravotný stav navrhovateľa a presne označiť zamestnávateľa
navrhovateľa,
v návrhu je potrebné uviesť výšku nevyhnutných mesačných výdavkov a tieto podrobne opísať a
preukázať,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o čistom príjme za posledný rok,
je potrebné predložiť výpis z registra trestov,
je potrebné uviesť, či a ako sa zmenili jeho rodinné, majetkové a zárobkové pomery od podania návrhu
na oddlženie /od 26.5.2015/.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
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 13.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudkyňa
K021501
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955, bytom Jesenského 1314/3,
031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpený: JUDr. Ľuboš Racko, PhD, advokát so sídlom Vranovská 517/9,031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955, Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský
Mikuláš.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie: Na stanicu 16, 010 09 Žilina.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn.
2K/14/2016. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Jozef Kysel,
nar. 21.04.1955, Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
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/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
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
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
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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).
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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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
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).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali 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.
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, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
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 Žilina dňa 12.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K021502
Spisová značka: 3K/18/2011
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozefa Šálková, nar. 18.03.1950,
Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Pre porušenie povinností odvoláva z funkcie správcu JUDr. Andreu Buricovú, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
nám. 27, 026 01 Dolný Kubín.
Odvolaná správkyňa je povinná až do ustanovenia nového správcu s odbornou starostlivosťou vykonávať správu
majetku podliehajúceho konkurzu.
Odvolaná správkyňa
je povinná
poskytnúť
novému
správcovi
do 30 č.dní
podrobnú
o svojej
činnosti,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
200/2011
Z. z. osprávu
Obchodnom
vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
zároveň mu bez zbytočného
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s prílohami
a poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu
28 svojej funkcie.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 18.10.2016 o 9:30 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti Okresného
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Odvolaná správkyňa je povinná až do ustanovenia nového správcu s odbornou starostlivosťou vykonávať správu
majetku podliehajúceho konkurzu.
Odvolaná správkyňa je povinná poskytnúť novému správcovi do 30 dní podrobnú správu o svojej činnosti,
zároveň mu bez zbytočného odkladu odovzdať správcovský spis spolu s prílohami a poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 18.10.2016 o 9:30 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti Okresného
súdu Žilina č. 201, s nasledovným programom:
1.
2.
3.

Otvorenie schôdze veriteľov.
Schválenie návrhu na nového správcu.
Rôzne, záver.

Prezentácia veriteľov začne o 9:25 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 13.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K021503
Spisová značka: 4K/37/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROFIMERA, spol. s r.o., so sídlom
Kamenná 14, 010 01 Žilina, IČO: 31 603 980, uznesením 4K 37/2013-256 zrušil konkurz na majetok úpadcu pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 6.9. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 13.9.2016
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K021504
Spisová značka: 3K/8/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadkyne: Mgr. Gabriela Belejová, nar. 30.5.1970,
bytom A. Stodolu 5264/33, 036 01 Martin, správcom ktorého je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so
sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie,
takto
rozhodol
Odvoláva spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 44 088 833 z funkcie správcu úpadkyne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 13.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K021505
Spisová značka: 4K/13/2016
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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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MISTRAL INTERIM, s.r.o., so sídlom Východná 3904/9, 036
01 Martin, IČO: 36 686 701, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: MISTRAL INTERIM, s.r.o., so sídlom Východná 3904/9, 036 01 Martin,
IČO: 36 686 701.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin.
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. 4K/13/2016. 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.
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.
V.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) 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. V námietke zaujatosti
musí byť podľa § 52 ods. 2 CSP okrem všeobecných náležitostí podania (§127 ods. 1 CSP) uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 13.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K021506
Spisová značka: 3K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Ing. Miroslav Švajda, nar. 3.1.1964, bytom Staškov
467, 023 52 Olešná,
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Ing. Miroslav Švajda, nar. 3.1.1964, bytom Staškov
467, 023 52 Olešná, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie
Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
Určuje správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná
10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 12.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K021507
Spisová značka: 3K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Ing. Miroslav Švajda, nar. 03.01.1964, bytom
Staškov 467, 023 52 Olešná, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
O p r a v u j e uznesenie č.k. 3K/8/2016-159 zo dňa 08.09.2016 v časti označenia mena osoby, ktorá uznesenie
vydala, tak, že namiesto nesprávneho: „JUDr. Jaroslav Macek, sudca“, má byť správne uvedené: „JUDr. Mária
Kalašová, vyšší súdny úradník“.
O p r a v u j e poučenie uznesenia č.k. 3K/8/2016-159 zo dňa 08.09.2016 tak, že toto poučenie
správne znie:
„Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 16.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K021508
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 S 546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/92/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa 24.08.2016
v Obchodnom vestníku 164/2016, v súlade s ust. § 101 ZKR bol návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej
podstaty zástupcom veriteľov schválený.
Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 2 523,88 EUR.Celková suma pohľadávok proti
podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 1 030,01 EUR, z toho zatiaľ neuhradené, súdny poplatok za
konkurzné konanie v sume 3,- €, odmena správcu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v sume 31,64 €.
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 1 493,87 EUR a bude
rozdelená medzi nezabezpečených veriteľov nasledovne:
1. EOS KSI Slovensko, s.r.o. , Paštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, celkom zistená suma pohľadávky
2727,19 €, suma určená na uspokojenie 345,50 €.
2. Mgr. Alena Matúšková, Nová 5, 987 01 Poltár, celkom zistená suma pohľadávky 3 390,- €, suma určená na
uspokojenie 429,47 €.
3. Zsolt Oravec, Čeláre 93, 991 22 Čeláre, celkom zistená suma pohľadávky 3 500,- €, suma určená na
uspokojenie 443,41 €.
4. Slovenská konsolidačná a.s. , Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 celkom zistená suma
pohľadávky 1 807,40 €, suma určená na uspokojenie 228,96 €.
5. SR – Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, celkom zistená suma pohľadávky 300,69 €,
suma určená na uspokojenie 38,12 €.
6. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, celkom zistená
suma pohľadávky 66,39 €, suma určená na uspokojenie 8,41 €.
JUDr. Ján Ďurove, správca

K021509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 s 533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016-492
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci úpadcu Zberné suroviny, a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 som
zriadila účet konkurznej správy vo VÚB, a.s., číslo účtu:
SK29 0200 0000 0037 1946 6753

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K021510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota
majetku

Por.číslo

Inventárne
číslo

850

pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
--------------- Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, číslo 4 500,00
faktúry 09/2016 splatná dňa 28.09.2016

Názov / Popis

Adresa, kde sa
majetok
nachádza

deň
spoluvlastnícky zapísania dôvod
podiel
majetku do zapísania
súpisu

---------------

1/1

14.9.2016

majetok
podliehajúci
konkurzu

K021511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pinkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 43/505, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 736 374
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2014/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca oznamuje veriteľom a prihlasovateľovi,že podľa ustanovení Zák. č. 7/2005 Z.z. v akt. zn., §28ods.3 ,
doručil svoju prihlášku pohľadávky, po termíne doručovania prihlášok,zaradenú do Zoznamu pohľadávok pod č. 7
veriteľ Štátny fond rozvoja bývania 83304 Bratislava,ul.Lamačská cesta č.8,ičo 31749542 v celkovej výške
7.168,14€.Veritelia majú právo vec pripomienkovať dľa ustanovenia Zákona č.7/2005 Z.z.v zn.n.pr.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,správca

K021512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Grieger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 227, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 663 973
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 25/2012 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 25/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam podľa ust. § 28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. Zákona o konkurze a reštrukturalizácií.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí veriteľ 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.
V konkurznom konaní 3K 25/2012 úpadcu - Richard GRIEGER, 038 61 Turčianske Kľačany 227, IČO: 40 663 973
bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 28 ods.2), ktorá uplynula dňom 28.1.2013, správcovi
doručená dňa 12.9.2016 prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01
Žilina, IČO: 36 403 008 v celkovej výške 1 174,15 €.
V zmysle § 28 ods.3 správca oznamuje, že pohľadávka veriteľa veriteľa Slovenská energetika a.s., Pri Rajčianke
8591/4B, 010 01 Žilina, IČO: 36 403 008 v celkovej výške 1 174,15 € je zapísaná v zozname pohľadávok podľa §
31 ZoKR pod por. č. 43/S(247 – 249)
JUDr. Alena Balážová, správca

K021513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Štefaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/83/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/83/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 37
Popis súpisovej zložky: Obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti HeBi, s.r.o., so sídlom Bernolákova
206/5, 059 71 Ľubica, IČO: 45 645 230
Register: Obchodný register OS Prešov, Vložka číslo: 23271/P, Oddiel: Sro
Súpisová hodnota: 5 000,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 14.9.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)
Poznámka o spornom zápise: Nie
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Dôvody sporného zápisu: Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia: -

K021514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 237/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávok /Summons to apply claims
V súlade s nariadením Rady /ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správa úpadcu Karol Bendík, nar. 3.1.1978,
bytom Kvetná 237/1, Hurbanovo, /ďalej len „úpadca“/ oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. Zn.:
31K/28/2016 zo dňa 23.8.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Cozuncil No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste
of the Karol Bendík, nar. 3.1.1978, bytom Kvetná 237/1, Hurbanovo, /hereinafter only „the Bankrupt“/, out duty is
to inform that with the resolution of the District Court Nitra, No 31K/28/2016 dated 23th august 2016 bankruptcy
was declared on the Bankrupts estate.
Toto Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 31.8.2016. Dňom 1.9.2016 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Distric Court Nitra was published on 26th of october 2015. Bankruptcy was declared on 1th of
september 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/ platí:
According to the Act no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Acta s amended /hereinafter only
„theBRA“/ applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia /doručenia/ súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom /§23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR/. Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne /§23 ods. 2 ZKR/.
1.The bankruptcy begins by declaring the b ankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of poblishing /delivery/ of the
judicial decision the day following the day after the publising of the judcial decision in the Commercial report shall be
cnsidered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy /§23 sec. 1 BRA in connection with
provison § 199 sec. 9 BRA/. The declariation of the bankurptcy defend the bankrupt from begining of
a restructuralization proceedings. If the court receives druting the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution /§ 23 sec.2 BRA/.

2.Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou § 28 ods. 1ZKR/.
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2.The claim, with is not the claim against the property shall be alleged by an application /§28 sec. 1 BRA/.

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Vlasta Suchanová, správca, so sídlom Podzámska
32, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Nitra,
Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika /§28 ods. 2 ZKR/. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku /§ 199
ods. 9 druhá veta ZKR/.
3.The application shall be submitted in one counterpart to the truste – Dr. Vlasta Suchanová, address Podzámska
32, 940 01 Nové Zámky, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the court –
distric Court Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovak republic / §28 sec. 2 BRA/. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resoluiton on
declaring the bankruptcy in the Commercial report /§199 sec. 9 second sentence BRA/.

4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy /§28 ods.
3 ZKR/.
4.If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the truste. The registration of such claim into the list of the claims publishes the truste in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum /§ 28 sec. 3 BRA/.

5.Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne /§ 28
ods. 4 ZKR/.
5.If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
truste in the bsic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse /§ 28 sec. 4
BRA/.

6.Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky /ďalej len „podmienená pohľadávka“/; práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/.
6.Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition /hereinafter onyl as „conditional claim“/; the right connected to the conditional claim is the conditonal
creditor entitled to allege only then as ho proves to the truste the establishment of the conditional claim /§28 sec. 5
BRA/.

7.Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
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7.The delivery of the application to the truste has for the course of the period of limitation and the termination of right
the same legal affect as enforcement of right by the court /§28 sec. 6 BRA/.

8.V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená /§ 28 ods. 7 ZKR/.
8.In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, i fit is assured by the security righ referring, to the property of the bankrupt. Such creditor can by
satisfield in the bankruptcy only form the fains acquired by encashing the property, wich ensures his claim, whereby
the right to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfield from the property,by which it is assured /§ 28 sec. 7 BRA/.

9.Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate /§ 28 ods. 8 ZKR/.
9.If such creditor does not register his assured claim in the basic registration perido, his security rifht will not be
takne into consideration in the bankruptcy, but he has the rifht agains the affected property to hadning over that,
what the affected property in thi consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim agains property, which will be satisfield after sattisfying all other claims against this property /§ 28
sec. 8 BRA/.

10.Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a/ meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b/
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c/ právny dôvod vzniku pohľadávky, d/poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e/ celková suma pohľadávky, f/ podpis /§ 29 ods. 1 ZKR/.
10.The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirement; otherwise it will not
be takne into consideration. The bsic requrements of the application are: a/ name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b/ name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c/ legal reason of the
establishment of the claim, d/ order of satisfying the claim from the general property, e/ total sum of the claim, f/
signature /§29 sec. 1 BRA/.

11.Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva /§ 29 ods. 2 ZKR/.
11.For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subjekt and
legal reason of establishment of the security right /§29 sec. 2 BRA/.

12.V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky /§ 29 ods. 2 ZKR/.
12.In the application of conditonal claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
conditon, form which the establishment of the claim depends /§ 29 sec. 3 BRA/.
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13.Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku /§ 29 ods. 4 ZKR/.
13.The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legalreason of the establishment /§29 sec. 4 BRA/.

14.Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
14.The Claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be statetd by
the truste by the conversion according to the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference Exchange rate is not stated or publisched by the European Central Bank or by the national Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the truste with Professional care /§29 sec. 5 BRA/.

15.K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje /§29 ods. 6 ZKR/.
15.To the claim shall be attached the document, whitch prove the stated fact. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, fi he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
posible reasons, why he does not accounts the claim in the accountanc /§29 sec. 6 BRA/.

16.K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihladia /§29 ods. 7 ZKR/.
16.To the application of non-monetary claim must be atached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideratin /§29 sec. 7 BRA/.

17.Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu a doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku /§ 29 ods. 8 ZKR/.
17.The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak repulbic for
delivering and to announce the determination of the representative to the truste, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report /§29 sec. 8 BRA/.

18.Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby /§30 ods. 1 ZKR/.
18.The truste submits without vain delay after the expiration of the bsic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
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his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resoluiton withou vain delay, if these submissions were takne into consideration
as apliction. The resolution of the court will be delivered to the truste, who will ntify the relevant persons /§30 sec.
1 BRA/.

19.Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť /§30 ods. 2 ZKR/.
19.the submision, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended /§30 sec. 2 BRA/.

20.Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať 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. 2
Občianskeho súdneho poriadku/.
20.The participant of the bankurptcy proceedings has the right to allege the objeciton of bias towards the judge to
the expiration of the period for registartion of the claim, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his realiton to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubst about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections /197 sec. 6 BRA/. In the objection of bias must be
stated against whom it si aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason fo exclusion. The submission, which does not fulfil the objection
s of bias will not be takne into consideration; in this case the mater will not be submitted to the court /§15a sec. 3
Civil process order/.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady /ES/ č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
slovak Republic according to the direciton of the european Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Nových Zámkoch dňa 14.9.2016
/ In Nové Zámky, on 14th september 2016

JUDr. Vlasta Suchanová, správca
truste of the bankrupt

K021515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IB Správcovská, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 833 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2013 S 1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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Okresný súd Trenčín
29K/11/2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu IB Správcovská, s.r.o.
Trenčín IČO: 36 833 185, sp. zn. 29K/11/2013

Gen. Svobodu 1, 911 08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miesto konania: Sociálna poisťovňa, ul. 29. Augusta 8- 10, Bratislava
Dátum konania: 8. 9.2016
Zoznam prítomných :
1) Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, ul. 29. Augusta 8-10,813 63 Bratislava - predseda
2) Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 - člen
3) Sberbank Slovensko a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava - člen
1) Otvorenie
2) Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej konkurznej podstaty
úpadcu
3) Záver
K bodu 1) Otvorenie:
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 3 členovia.
K bodu 2) Udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku všeobecnej KP úpadcu:
V zmysle ust. § 84 ZKR správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi
záväzný pokyn, požiadať príslušný orgán o uloženie pokynu, ako postupovať pred tým, ako urobí prvý právny úkon
v tejto veci.
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
V súvislosti s uvedeným listom zo dňa 12.8.2016 požiadal správca VV o uloženie pokynu k speňažovaniu
majetku. Jedná sa o majetok zverejnený v OV č. 204/2013.

Hlasovanie o uložení záväzného pokynu k speňaženiu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu:
Priebeh speňažovania majetku všeobecnej podstaty uvedených v žiadosti správcu konkurzu IB Správcovská s r.o.
Trenčín IČO: 36 833185 bude prebiehať v zmysle žiadosti správcu o uloženie pokynu zo dňa 11. 8. 2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru súhlasia so speňažením majetku úpadcu IB Správcovská s.r.o. v konkurze so
sídlom Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín IČO: 36833185 tak ako ho predložil správca v žiadosti zo dňa
11.8.2016 a ukladajú správcovi konkurzu speňažiť majetok zverejnený v OV č. 204/2013 pod poradovým
číslom K018730 tak ako to navrhol v žiadosti zo dňa 11.8.2016.

Za: 2 členovia
Zdržal sa : 0
Proti: 1
Členovia VV schválili uznesenie č. 1
Sociálna poisťovňa ako predseda VV dlžníka IB Správcovská, s.r.o. v konkurze, Gen. Svobodu 1, 911 08
Trenčín žiada správcu konkurzu ohľadom motorového vozidla Fiat Doblo 1,2 Mpi SX EČ: TN933CO, aby
zistil či vozidlo bolo odhlásené z evidencie vozidiel a kým. V prípade reálneho preukázania znehodnotenia
vozidla, žiada správcu, aby riešil záležitosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a uplatnil náhradu škody
voči konkrétnej osobe.
Predseda VV zaviazal správcu Mgr. Petra Plška správcu zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom
vestníku.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 8.9.2016
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484
zastúpená JUDr. Helena Nagyová

K021516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Matušík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Láb 125, 900 67 Láb
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 666 455
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/1995 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/1995
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI. KOLO
JUDr. Martina Mrázová – SKP Ing. Ivan Matušík, 900 67 Láb, č. 125, IČO: 11 666 455, sídlo SKP : Šoltésovej
20,811 08 Bratislava, v konaní vedenom Krajským súdom v Bratislave pod sp. zn. 38K/39/1995 ponúka v VI. kole
na predaj majetok - druh súpisovej zložky majetku: Pohľadávky, a to pohľadávka vo výške 224.328,53 Eur
v spore vedenom na OS BA I. pod č.k. 23C/67/2015. Podmienky ponukového konania možno získať v kancelárii
SKP na tel. č. 02/555 655 69.
Ponuka musí byť doručená najneskôr do 13.10.2016 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením
„konkurz sp.zn. 38K/39/1995 - neotvárať“ na adresu: JUDr. Martina Mrázová, SKP, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
I.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 14.10.2016 o 10:00 hod. v budove Krajského súdu, Záhradnícka 10,
Bratislava v kancelárii tajomníčky č. dverí 108, 1. Poschodie. SKP vyhodnotí ponukové kolo v lehote 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
V Bratislave dňa,14.09.2016
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K021517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Legát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2015 S 1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky č. 1- 101 zo všeobecnej podstaty :
Por.č. Opis súp. zložky majetku
1.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 116 orná pôda o výmere 122 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 298
Podiel : 1/12
Súpisová hodnota: 1,73 €
2.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 117 orná pôda o výmere 2 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 298
Podiel : 1/12
Súpisová hodnota: 0,03 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 171 trvalé trávne porasty o výmere 63 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 466
Podiel : 1/12
Súpisová hodnota: 0,11 €
4.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 90204 orná pôda o výmere 2192 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 466
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,15 €
5.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9120/2 ostatné plochy o výmere 1007 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 462
Podiel : 1/12
Súpisová hodnota: 111,61 €
6.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 646 orná pôda o výmere 600 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 652
Podiel : 1/1
Súpisová hodnota: 102,00 €
7.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 806 orná pôda o výmere 1695 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 652
Podiel : 1/1
Súpisová hodnota: 288,15 €
8.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 944orná pôda o výmere 600 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 652
Podiel : 1/1
Súpisová hodnota: 238,17 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1027 trvalé tr.porasty o výmere 1221 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 652
Podiel : 1/1
Súpisová hodnota: 24,42 €
10.Opis: pozemok parcela registra č. 1377 lesné pozemky o výmere 2191 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 652
Podiel : 1/1
Súpisová hodnota: 54,78 €
11.Opis: pozemok parcela registra č. 1419 lesné pozemky o výmere 2063m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 652
Podiel : 1/1
Súpisová hodnota: 51,56 €
12.Opis: pozemok parcela registra č. 1871 lesné pozemky o výmere 3059 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 652
Podiel : 1/1
Súpisová hodnota: 76,48 €
13.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 220 záhrady o výmere 134 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 43
Podiel : 2/60
Súpisová hodnota: 5,94 €
14.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 221 zastavané plochy a nádv. o výmere 842 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 43
Podiel : 2/60
Súpisová hodnota: 37,33 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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15.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 222 záhrady o výmere 525 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 43
Podiel : 2/60
Súpisová hodnota: 23,28 €
16.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 223 záhrady o výmere 93 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 43
Podiel : 2/60
Súpisová hodnota: 4,12 €
17.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 224 zast. plochy a nádvoria o výmere 788 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 43
Podiel : 2/60
Súpisová hodnota: 34,93 €
18.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 225 záhrady o výmere 455 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 43
Podiel : 2/60
Súpisová hodnota: 20,17 €
19.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 227 zast. plochy a nádvoria o výmere 140 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 43
Podiel : 2/60
Súpisová hodnota: 6,21 €
20.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 978 orná pôda o výmere 67 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,00 €
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21.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 986 orná pôda o výmere 585 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,00 €
22.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9206/1 orná pôda o výmere 2294 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,15 €
23.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9206/2 orná pôda o výmere 1134 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,08 €
24.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9208/1 orná pôda o výmere 30206 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 2,04 €
25.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9208/2 orná pôda o výmere 9 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,00 €
26.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9217 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1899 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 1,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9246 orná pôda o výmere 4339 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,29 €
28.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9248 orná pôda o výmere 339 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,02 €
29.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9308 zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,06 €
30.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9314/1 trvalé trávne porasty o výmere 606 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,00 €
31.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9314/2 trvalé trávne porasty o výmere 248 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,00 €
32.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9314/3 trvalé trávne porasty o výmere 18 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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33.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9319/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,06 €
34.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9320/2 trvalé trávne porasty o výmere 498 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,00 €
35.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 9355 orná pôda o výmere49 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 367
Podiel : 1/2520
Súpisová hodnota: 0,06 €
36.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1634 lesné pozemky o výmere 34657 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,34 €
37.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1802 lesné pozemky o výmere 295052 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 2,93 €
38.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1803 lesné pozemky o výmere 228 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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39.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1961 lesné pozemky o výmere 19786 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 1,34 €
40.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1962/1 lesné pozemky o výmere 1213 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,64 €
41.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1962/2 ostatné plochy o výmere 27 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,01 €
42.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1963 trvalé trávneporasty o výmere 12106 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 23,27 €
43.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1964 trvalé trávne porasty o výmere 17022 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,14 €
44.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1965 ostatné plochy o výmere 10371 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 5,47 €

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

49

Obchodný vestník 180/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.09.2016

45.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1966 trvalé trávne porasty o výmere 150320 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 1,19€
46.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1967 vodné plochy o výmere 13138 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,13€
47.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1968 trvalé trávne porasty o výmere 125263 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,99 €
48.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1969 trvalé trávne porasty o výmere 5258 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,04 €
49.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1972 trvalé trávne porasty o výmere 4193 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,03 €
50.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1973 vodné plochy o výmere 3251 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,03 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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51.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1976 lesné pozemky o výmere 199364 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 1,98 €
52.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1977 lesné pozemky o výmere 1416 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,01 €
53.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1978/1 lesné pozemky o výmere 4035 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,04 €
54.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 1978/2lesné pozemky o výmere 6202 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 499
Podiel : 363/914532
Súpisová hodnota: 0,06 €
55.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 618 ostatné plochy o výmere 1296 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 1,56 €
56.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 704 vodné plochy o výmere 12048 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,27 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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57.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 731 ostatné plochy o výmere 6336 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 7,65 €
58.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1000 trvalé trávne porasty o výmere 16190 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,29 €
59.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1001 ostatné plochy o výmere 6568 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 7,93 €
60.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1055 ostatné plochy o výmere 4104 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 4,95 €
61.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1109 orná pôda o výmere 6864 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 1,06 €

62.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1232/1 vodné plochy o výmere 22516 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,51 €
63.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1232/2 vodné plochy o výmere 790 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,02 €
64.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1232/3 vodné plochy o výmere 10883 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,25 €
65.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1263 ostatné plochy o výmere 16753 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 20,22 €
66.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1270 trvalé trávne porasty o výmere 3561 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,06 €
67.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1271 trvalé trávne porasty výmere 821 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,01 €
68.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1272 trvalé trávne porasty o výmere 754 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,01 €
69.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1273 vodné plochy o výmere 7296 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,17 €
70.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1293 ostatné plochy o výmere 9876 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 11,92 €
71.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1358 ostatné plochy

o výmere 24203 m2

obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 29,21 €
72.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1359 ostatné plochy

o výmere 18170 m2

obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 21,96 €
73.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1360 ostatné plochy

o výmere 14920 m2

obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 18,00 €
74.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1383 lesné pozemky o výmere 79323 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 1,80 €
75.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1384 lesné pozemky o výmere 177408 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 4,02 €
76.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1390 lesné pozemky o výmere 11445 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,26 €
77.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1461 lesné pozemky o výmere 7322 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,17 €
78.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1504 lesné pozemky o výmere 5651 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,13 €

79.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1505 lesné pozemky o výmere 13735 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,31 €
80.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1519 lesné pozemky o výmere 13694 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,31 €
81.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1520 trvalé trávne porasty o výmere 4027 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,07 €
82.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1521 lesné pozemky o výmere 48313 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 1,10 €
83.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1522 lesné pozemky o výmere 9604 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,22 €
84.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1596 lesné pozemky o výmere 50261 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 1,14 €
85.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1609 lesné pozemky o výmere 440656 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 9,99 €
86.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1610 lesné pozemky o výmere 205410 m2
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obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 4,66 €
87.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1711 lesné pozemky o výmere 53211 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota:1,21 €
88.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1944 ostatné plochy o výmere 2301 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 2,78 €
89.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1945 ostatné plochy o výmere 2248 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 2,71 €
90.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1946 ostatné plochy o výmere 1012 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 1,22 €
91.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1951/1 ostatné plochy o výmere 274 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,33 €
92.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1951/2 lesné pozemky o výmere 1965 m2
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obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 2,37 €
93.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1951/3 ostatné plochy o výmere 277 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,33 €
94.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1952 ostatné plochy o výmere 449 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,54 €
95.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1979/1 lesné pozemky o výmere 5829 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
S6pisová hodnota: 0,13 €
97.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1979/2 lesné pozemky o výmere 2282 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,05 €
97.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1980 lesné pozemky o výmere 9165 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,21 €
98.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1981 lesné pozemky o výmere 3822 m2
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obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota:0,09 €
99.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1982 lesné pozemky o výmere 4339 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,10 €
100.Opis: pozemok parcela registra „C“č. 1983 lesné pozemky o výmere 3794 m2
obec: Vojkovce, katastrálne územie: Vojkovce, štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 0,09 €
101.Opis: pozemok parcela registra „E“č. 902/2 trvalé trávne porasty o výmere 1546 m2
obec: Víťaz katastrálne územie: Víťaz , štát: SR
číslo listu vlastníctva: 896
Podiel : 1224/1349088
Súpisová hodnota: 2,58 €
pozemok ,číslo parcely: 2191/34, druh: ostatná plocha o výmere: 77 m2, ktorý je zapísaný na list vlastníctva: 3453 v
katastrálnom území: Vinné, v súpisovej hodnote : 500 EUR.

Dôvod vylúčenia: Na základe písomného súhlasu zástupcu veriteľov zástupcu veriteľov zo dňa 12.09.2016 ,
nakoľko náklady na jeho speňaženie dražbou by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

Deň vylúčenia: 13.09.2016
JUDr.Erika Šimová, správca

K021518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Podolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 162, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
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Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z príjmu v mesiaci 06/2016 vo výške 502,86 Eur a v mesiaci
07/2016 vo výške 502,86 Eur na účet úpadcu vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K021519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Šimek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 1324, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/31/2016 S 1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/31/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Štefan Šimek, nar.: 04.06.1984, trvale bytom M.R. Štefánika 1324, 908 41
Šaštín-Stráže, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23K/31/2016, týmto
v zmysle ust. § 85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského
spisu a za úhradu vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: Štúrova 42, 927 01 Šaľa,
v pracovných dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po
telefonickom objednaní na tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese office@timarpartners.com

K021520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ďurana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké nad Váhom 96, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 4/2015 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ako správca úpadcu: Tomáš Ďurana, nar. 16.09.1990, bytom Hlboké nad Váhom 96, 014 01 Bytča, týmto
oznamujem, že pohľadávka č. 5/S/1 veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. ako poveraná osoba v zmysle zákona č.
374/2014 Z.z. za správcu Ministerstvo vnútra SR, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 vo výške 20,€, ktorá bola prihlásená prihláškou zo dňa 11.07.2016 a prihlásená po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok
v zmysle § 28 ods. 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii bola zistená v sume 20,- €.

JUDr. Martin Kováčik
správca
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K021521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 1324, 908 41 Šaštín - Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/31/2016 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/31/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu- Štefan Šimek, nar.:
04.06.1984, trvale bytom M.R. Štefánika 1324, 908 41 Šaštín-Stráže (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava, č.k. 23K/31/2016-27 zo dňa 02.09.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej kancelárie Štúrova 42,
927 01 Šaľa. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 173/2016 zo dňa
08.09.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc. no.
23K/31/2016-27 dated on 02.09.2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets- Štefan
Šimek, born.: 04.06.1984, adress M.R. Štefánika 1324, 908 41 Šaštín-Stráže and JUDr. Tibor Timár, registered
seat at Štúrova 42, 927 01 Šaľa, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy administrator. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 173/2016 dated on
08.09.2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, JUDr. Tibor Timár, so sídlom
správcovskej kancelárie Štúrova 42, 927 01, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika, pod spisovou značkou 23K/31/2016.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address JUDr. Tibor Timár, Štúrova 42, 927 01 Šaľa, Slovak Republic. Creditor shall lodge their claims in
one original also to the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak
Republic, to the proc. no. 23K/31/2016.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall
be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
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K021522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Čičó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 106, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1958
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/42/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/42/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – osobné motorové
vozidlo PEUGEOT 407 1.6 Hdi Elegance – dňom 20.09.2016
Predmet speňaženia
Správca úpadcu Karol Čičó vyhlasuje dňom 20.09.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu prvé
kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa Consumer Finance Holding, a.s. zverejneného v Obchodnom vestníku vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR č. OV 247/2015 pod značkou záznamu K027937 dňa 28.12.2015 pod súpisovou
položkou majetku por. č. 1 a v aktualizovanom znení v Obchodnom vestníku č. OV 160/2016 pod značkou záznamu
K019151 dňa 18.08.2016.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
i.

Osobné motorové vozidlo továrenskej značky PEUGEOT, typ: 407 1.6 Hdi Elegance, farba: modrá,
EČV: NM241CM, rok výroby: 2007; VIN: VF36D9HZC21693202, Súpisová hodnota (aj mena): 4.000,- Eur,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1, (ďalej len „Predmet speňaženia“).

Listom zo dňa 19.08.2016 zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca v súlade s Pokynom zorganizuje druhé kolo,
prípadne tretie a štvrté kolo ponukového konania.
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 inzerciu
s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.
Podmienky ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 500,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu,
č. účtu v tvare IBAN: SK25 1100 0000 0029 4301 5653, vedený v Tatra banka, a.s., najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 03.10.2016.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore 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 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 Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto ponuku predložiť príslušnému orgánu
na schválenie.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli alebo
neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných
dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, ak lehota príslušnému orgánu márne uplynie, má sa za to,
že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky príslušným orgánom je správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuka bola schválená príslušným orgánom,
správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet správy
konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare IBAN: SK25 1100 0000 0029 4301 5653, vedený v Tatra banka, a.s.,
najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)
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 ponukového konania uvedenými vyššie 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 Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
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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Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR.
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 ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 03.10.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – Karol Čičó – PREDAJ MOTOROVÉHO VOZIDLA PEUGEOT 407“. Na ponuku, ktorá
nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K021523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Peressényi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovská Lehôtka 1, 962 62 Bzovská Lehôtka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 24/2014 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 24/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle § 76 ods. 3 Zákona 7/2005 Z. z. sa doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku,
a to:

Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac august 2016 v súpisovej hodnote 48,43 €.

Vo Zvolene, 14. 9. 2016.

JUDr. Vladimír Flíder
SKP

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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K021524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Sarvaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 493/16, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/31/2015 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/31/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil podľa § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona o
konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Marian Sarvaš , Veterná 493/16,
Šamorín, a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok podliehajúci konkurzu :
Číslo
súp.
Zložky

Názov

9

Sberbank Slovensko ,a.s.
č.ú.4370032809

10

Sberbank Slovensko, a.s.IBAN:
SK5231000000001000162557

11

Sberbank Slovensko, a.s.IBAN:
SK5231000000001000162557

Popis

Mena

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. ZKR, v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúcie, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac máj 2016
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. ZKR, v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúcie, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac júl 2016
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. ZKR, v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúcie, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac august 2016

Deň
zápisu

Súpisová
hodnota v €

EUR 26.7.2016 555,88

EUR 13.9.2016 555,88

EUR 13.9.2016 555,88

K021525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CITY PRESSBURG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sartorisova 14, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 822 414
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2015 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava správca úpadcu: CITY
PRESSBURG, s.r.o., so sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 822 414 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.: 0902 707 782
Kontakt: e-mail: info@isks.sk
V Bratislave, 14.09.2016
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K021526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Strapec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 238/4, 034 91 Hubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2016/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Ján Strapec, nar.:
06.02.1976, bytom Hôrky 238/4, 034 91 Hubová (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 34 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“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 09.12.2016 o 10.30 hod. (prezentácia
od 10.15 hod!), na adrese : Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu,
3. Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Rôzne, Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu,
zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z
Obchodného registra SR.

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 Žiline, dňa 14.09.2016
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K021527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CITY PRESSBURG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sartorisova 14, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 822 414
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2015 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2015
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: CITY PRESSBURG, s.r.o.,
so sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 822 414 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8K/2/2015 zo dňa 18.08.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.08.2016.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s.,
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd
Bratislava I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 8K/2/2015. 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). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak 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
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

68

Obchodný vestník 180/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.09.2016

uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor CITY PRESSBURG, s.r.o., established in: Sartorisova 14, ID: 35 822 414 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 8K/2/2015
dated on 18th of August 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Commercial bulletin on 26th of August 2016.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava. In one copy creditors lodge their
claims to the Okresný súd Bratislava I. (District Court Bratislava I.), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak
Republic, to the No. 8K/2/2015. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights
pertaining to registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
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trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim
is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Bratislave, dňa 14.08.2016
In Bratislava, on 14.08.2016
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INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K021528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Jarabik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil podľa § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona o
konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Ivan Jarabik
nar.28.11.1970,Kátlovce 42 ,919 55 Kátlovce, a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok
podliehajúci konkurzu :
Číslo
súp.
Zložky

Názov

26

Sberbank Slovensko
a.s.č.ú.4370032630

27

Popis

Mena

Deň
zápisu

Súpisová
hodnota v €

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. ZKR, v rozsahu v akom môžu byť postihnuté
EUR 8.8.2016 289,92 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie, dôvod zapísania § 67 ,ods. 1
písm.b) ZKR za mesiac júl 2016
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2
Sberbank Slovensko a.s. IBAN :
zákona č. 7/2005 Z.z. ZKR, v rozsahu v akom môžu byť postihnuté
SK31 1111 0000 0010 1135
EUR 7.9..2016 276,01 €
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie, dôvod zapísania § 67 ,ods. 1
5020
písm.b) ZKR za mesiac august 2016

K021529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urban Marián, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučany 382, 919 28 Bučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/12/2016 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/12/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

sp. zn. 36K/12/2016 S 1527/1
OZNÁMENIE O DRAŽBE
Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu Ing. Marián Urban, nar.:
07.10.1969 (podnikajúci pod obchodným menom Marián Urban – METTYS, s miestom podnikania 919 28 Bučany
382, IČO: 32 837 267), v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36K/12/2016, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu pri speňažovaní majetku tvoriaceho konkurznú
podstatu zo dňa 16.08.2016, vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. §
17 zákona o dobrovoľných dražbách (zák. č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len
„zákon“) speňaženie majetku úpadcu formou dražby, a to týmto
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OZNÁMENÍM O DRAŽBE
Dražobník: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu Ing. Marián
Urban, nar.: 07.10.1969 (podnikajúci pod obchodným menom Marián Urban – METTYS, s miestom podnikania 919
28 Bučany 382, IČO: 32 837 267), na základe uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 11.04.2016, č.k.
36K/12/2016-70, o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu, ktoré uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
21.04.2016
Navrhovateľ dražby: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu Ing.
Marián Urban, nar.: 07.10.1969 (podnikajúci pod obchodným menom Marián Urban – METTYS, s miestom
podnikania 919 28 Bučany 382, IČO: 32 837 267), na základe uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa
11.04.2016, č.k. 36K/12/2016-70, o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu, ktoré uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 21.04.2016

Miesto:
Notársky úrad JUDr. Ľubomír Vlha, so sídlom Notárskeho úradu Twin City blok B, Mlynské nivy
12, 811 09 Bratislava

Dátum:

28.10.2016

Čas otvorenia dražby: o 10:00 hod.

Priebeh dražby bude overovať: JUDr. Ľubomír Vlha, notár, so sídlom Notárskeho úradu Twin City blok B,
Mlynské nivy 12, 811 09 Bratislava

Dražba:

I. kolo dražby

Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti
a. pozemok parcelné číslo 1635, o výmere 68 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok je
evidovaný ako parcela registra „C“ na katastrálnej mape, je umiestnený v zastavanom území obce,
b. stavba súpisné číslo 110, postavená na pozemku parcelné číslo 1635, druh stavby: 11, popis stavby:
prevádzková budova,
nehnuteľnosti sú zapísané na LV číslo 1860 vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, pre okres:
Trnava, obec: Bučany, katastrálne konanie: Bučany, vo výške spoluvlastníckeho podielu úpadcu 1/1 k celku.
Podľa časti „C“ na LV 1860 nie je evidovaná žiadna ťarcha vecno-právneho charakteru, vzťahujúca sa na
nadobúdateľa predmetu dražby (ust. § 28 ods. 4 ZKR a ust. 50 ZKR). Ostatné obmedzujúce poznámky alebo ťarchy
exekučného charakteru zapísané na LV 1860 sa na nadobúdateľa predmetu dražby nevzťahujú (ust. § 48 ZKR).
Opis predmetu dražby:
Prevádzková budova je samostatne stojaca budova v Obci Bučany, umiestnená na pozemku parcelné číslo 1635,
katastrálne územie Bučany. Prevádzková budova je osadená na mierne svahovitom teréne, s bezproblémovým
prístupom z miestnej komunikácie, má jedno podlažie, je napojená na elektrickú sieť obce, vykurovaná je
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prístupom z miestnej komunikácie, má jedno podlažie, je napojená na elektrickú sieť obce, vykurovaná je
elektrickými gamatkami. Prevádzková budova bola daná do užívania v r. 1952, slúžila ako zborovňa pre ZŠ, neskôr
ako predajňa a následne ako budova pre služby obyvateľstva. Prevádzková budova je murovaná, bola čiastočne
opravená a to tým, že obvodové murivo bolo zateplené, strecha je sedlová s nízkym sklonom je na nej lepenka,
klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná sú drevené, dvere sú drevené, vnútorné obklady sú
z liateho epoxidu, steny sú omietnuté je na nich maľba. Prevádzková budova pozostáva z jedného nadzemného
podlažia. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza priestor kancelárie, chodba a skladovacie priestory.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Podľa listu vlastníctva 1860 nie sú evidované žiadne také poznámky, ani ťarchy na predmete dražby, ktoré by
ovplyvňovali vydražiteľa. Predmet dražby sa nadobúda vydražiteľom bez akýchkoľvek tiarch a obmedzení.

Iné skutočnosti: z LV číslo 1860 a ani zo znaleckého posudku číslo 18/2016 nevyplývajú.

Cena predmetu dražby: 16 200,- € určená znaleckým posudkom číslo 18/2016 zo dňa 31.08.2016 Ing. Peter
Leška, znalec zapísaný v zozname znalcov vedenom MS SR pod číslom 915179

Najnižšie podanie: 16 200,- €

Minimálne prihodenie: 1 000,- €

Dražobná zábezpeka:

4 860,- € (ust. § 14 zákona)

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku
i. na bankový účet dražobníka vedený v SberBank Slovensko, a.s., číslo účtu: 1 000 070 142/3100 (SK29
3100 0000 0010 0007 0142/LUBASKBX), alebo
i.
ii.

formou notárskej úschovy, alebo
formou bankovej záruky;

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky končí otvorením dražby. Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je
originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v sume dražobnej zábezpeky a pripísanej na bankový účet
dražobníka do otvorenia dražby, alebo výpis z bankového účtu účastníka dražby, alebo originál (overená kópia)
notárskej zápisnice osvedčujúcej notársku úschovu v súlade s podmienkami dražby, alebo originál (overená kópia)
bankovej záruky osvedčujúcej bankovú záruku v súlade s podmienkami dražby. Dražobnú zábezpeku nie je
možné zložiť v hotovosti do pokladne dražobníka, a ani platobnou kartou, ani šekom.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: najneskôr do otvorenia dražby dražobníkom

Vrátenie dražobnej zábezpeky: do päť (5) pracovných dní po skončení dražby
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Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: najneskôr do desať (10) dní odo dňa konania dražby na bankový
účet dražobníka vedený v SberBank Slovensko, a.s., číslo účtu: 1 000 070 142/3100 (SK29 3100 0000 0010
0007 0142/LUBASKBX).

Ohliadka predmetu dražby: kedykoľvek po predchádzajúcej dohode s dražobníkom najneskôr dva (2) dni pred
konaním dražby, na @ adrese: office@timarpartners.com, alebo na tel. čísle 0915/604 462

Organizačné opatrenia dražby (§ 5, § 20 ods. 2 zákona):
Účastník dražby pred začatím dražby predloží dražobníkovi:
a.
b.
c.
d.

doklad totožnosti,
doklad o zložení zábezpeky,
čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zákona,
ak ide o právnickú osobu - úradný výpis z registra, kde je zapísaná, a z ktorého vyplýva, kto je oprávnený
konať v jej mene, nie starší ako päť (5) dní,
e. v prípade zastúpenia splnomocnencom, špeciálne splnomocnenie s úradne overeným podpisom
zastúpeného účastníka dražby, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene
zastúpeného na dražbe
f. číslo účtu na vrátenie zloženej dražobnej zábezpeky.
Zmarenie dražby: Neuhradením ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom v lehote určenej dražobníkom
po udelení príklepu, dražobná zábezpeka zložená takýmto dražiteľom v celom rozsahu prepadá v prospech
konkurzne podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu po súčasnom riadnom uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník zabezpečí
zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: dražobník odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej
vydražením osvedčený odpis notárskej zápisnice, záznam o odovzdaní predmetu dražby, a to najneskôr do desať
(10) dní odo dňa úhrady celej ceny dosiahnutej vydražením, v sídle dražobníka.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli
porušené ustanovenia 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.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste, a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
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V Šali, dňa 14.09.2016

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca
úpadcu Ing. Marián Urban - METTYS

K021530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urban Marián, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučany 382, 919 28 Bučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/12/2016 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/12/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu Ing. Marián Urban, nar.:
07.10.1969 (podnikajúci pod obchodným menom Marián Urban – METTYS, s miestom podnikania 919 28 Bučany
382, IČO: 32 837 267), v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36K/12/2016,
na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Peter Leška, znalec zapísaný v zozname
znalcov vedenom MS SR pod číslom 9155179, z odboru stavebníctvo, odvetvie- pozemné stvaby, odhad
hodnoty nehnuteľností, pod číslom 18/2016 a 17/2016, vykonal precenie hodnoty oddelenej podstaty tak ako
bola zverejnená v OBV číslo 111/2016 zo dňa 09.06.2016, nasledovne:
Oddelená podstata – Daňový úrad Trnava
Deň
zápisu

Dôvod zápisu

Označenie majetku
a.

Nehnuteľnosti
zapísané na LV číslo
1798
vedenom
Okresným
úradom
06.06.2016 Trnava,
katastrálny
odbor, pre okres:
Trnava,
obec:
Bučany, katastrálne
územie: Bučany

b.

Súpisová
Opis zabezpečovacieho práva
hodnota

rodinný
dom
súpisné
číslo 382,
postavený
na pozemku
parcelné
číslo
1900/3,
druh
stavby: 10dom,
77
pozemok
eur
parcelné
číslo
1900/3, 775
m2,
zastavané
plochy
a nádvoria,
pozemok
CKN,

Deň
Dôvod
vylúčenia vylúčenia

rozhodnutie o zriadení záložného práva č.k.
9200503/5/1359399/2013/Gro, právoplatné
dňa
22.05.2013 a č.k. 9200503/5/1359138/2013/Gro,
právoplatné
dňa
22.05.2013,
č.k.
000,- 649/340/386-30741/06/Gro/287, právoplatné dňa
12.05.2006, ,č.k. 9200503/5/5152427/2014/Gro,
právoplatné
24.11.2014,
č.k.
9200503/5/5152482/2014/Gro
právoplatné
dňa
24.11.2014;najvyššia
zabezpečená
suma
pohľadávky je 62 113,82 eur

Spoluvlastníctvo
úpadcu 1/2 k celku
a. prevádzko
vá budova
súpisné
číslo 110,
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Nehnuteľnosti
zapísané na LV číslo
1860
vedenom
Okresným
úradom
06.06.2016 Trnava,
katastrálny
odbor, pre okres:
Trnava,
obec:
Bučany, katastrálne
územie: Bučany

Konkurzy a reštrukturalizácie

b.

číslo 110,
postavený
na pozemku
parcelné
číslo 1635,
druh
stavby: 11prevádzkov
á budova,
16
pozemok
eur
parcelné
číslo 1635,
68 m2,
zastavané
plochy
a nádvoria,
pozemok
CKN,

Deň vydania: 20.09.2016

rozhodnutie o zriadení záložného práva č.k.
9200503/5/5152847/2014/Gro, právoplatné
dňa
200,17.12.2014 a č.k. 9200503/5/5152795/2014/Gro,
právoplatné
dňa
17.12.2014;najvyššia
zabezpečená suma pohľadávky je 3 624,86 eur

Spoluvlastníctvo
úpadcu 1/1 k celku

K021531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Chudý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska 455/22, 972 31 Ráztočno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladného vozidla
zn. ŠKODA 706 MTS 24 LIAZ – dňom 20.09.2016
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu Stanislav Chudý vyhlasuje dňom 20.09.2016 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
prvé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ktorý bol doplnený do súpisu všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 201/2014 pod značkou
záznamu K020228 dňa 21.10.2014 pod súpisovou položkou majetku por. č. 58 a v aktualizovanom znení
v Obchodnom vestníku č. OV 160/2016 pod značkou záznamu K019145 dňa 18.08.2016.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:
Nákladné vozidlo, kategória: N3, značka. ŠKODA, 706 MTS 24 LIAZ, druh karosérie: valníková, rok výroby 1983,
EČV: PD 231CU, VIN: 301374307, farba: šedá, stav opotrebovanosti: opotrebované, pojazdné; adresa miesta
umiestnenia: Morovnianska 455/22, 972 31 Ráztočno, súpisová hodnota (aj mena): 1.000,- Eur (ďalej len „Predmet
speňaženia“).
Listom zo dňa 08.09.2016 zástupca veriteľov ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia (ďalej len „Pokyn“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
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Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca v súlade s Pokynom zorganizuje druhé kolo
ponukového konania.
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 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: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 200,- Eur, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu,
č. účtu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0000 6652 8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 03.10.2016.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore 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..
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Kúpna cena:
O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia, za predpokladu, že bude súčasne
splnená výška minimálnej kúpnej ceny, ktorá je za Predmet speňaženia stanovená.
Pre prvé kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie kúpnej ceny záujemcom vo výške predstavujúcej
minimálne 100 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j. predloženie kúpnej ceny minimálne vo výške 1.000,Eur.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného ponukového konania, vrátane predpokladu splnenia
podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na speňaženie
Predmetu speňaženia (v rámci prvého kola je záujemca povinný predložiť ponuku minimálne vo výške 1.000,- Eur)
a zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako
víťaznú. Víťaznú ponuku správca oznámi zástupcovi veriteľov.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca oznámi zástupcovi veriteľov do troch
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O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca oznámi zástupcovi veriteľov do troch
(3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia
za splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo ponukového konania.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo v prípade, ak žiadna z predložených ponúk nebude spĺňať
podmienky stanovené pre prvé kolo ponukového konania, je správca povinný organizovať ďalšie kolo ponukového
konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná,
správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet správy
konkurznej podstaty Úpadcu č. účtu v tvare SK57 0900 0000 0000 6652 8270, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,
najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)
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 ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do 03.10.2016 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – Stanislav Chudý – PREDAJ NÁKLADNÉHO VOZIDLA LIAZ“. Na ponuku, ktorá
nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K021532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K-Mont Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 133, 044 20 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 740 590
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30K/15/2016 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 5.9.2016 sp.zn. 30K/15/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka : K-Mont Slovakia, s.r.o., so sídlom 133 Bukovec 04420, IČO: 44740590. Za správcu majetku úpadcu bol
predmetným uznesením ustanovený správca JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie J.Kalinčiaka č.6, 071
01 Michalovce.
Týmto si súdom ustanovený správca majetku úpadcu dovoľuje informovať, že v zmysle ustanov. § 8 ods.4 zákona
č.8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov a ustanov. § 85 ods.2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

78

Obchodný vestník 180/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.09.2016

č.8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov a ustanov. § 85 ods.2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, je možné do správcovského spisu nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese: J.Kalinčiaka č.6, 07101 Michalovce v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 7,00 do
13,00 hod.
V Michalovciach, dňa 14.9.2016
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K021533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BESTGRAIN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 833 161
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová položka č. 1:
motorové vozidlo Škoda Superb 3T/ACCDAAX01/NFM6FM62S002W0, VIN: TMBJB93T3B9042136, osobné
vozidlo, AC kombi, EČ: DS 232 DU, typ motora CDAA180629, M1, fialová metalíza pastelová, rok výroby: 2011,
vlastníctvo úpadcu 1/1, súpisová hodnota vykonaná odhadom: 12 000,00 EUR

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
Bratislava, 14.9.2016

K021534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BESTGRAIN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 833 161
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doručenie prihlášky pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote:
Veriteľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
Celková prihlásená suma: 6544,54 EUR

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, 14.9.2016

K021535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K-Mont Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 133, 044 20 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 740 590
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30K/15/2016 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/15/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu K-Mont Slovakia, s.r.o.,
so sídlom 133 Bukovec 044 20 , IČO: 44 740 590, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného
súdu Košice I zo dňa 05.09.2016, sp. zn.: 30K/15/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
175/2016 dňa 12.09.2016, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu Úpadcu.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Košice I, Štúrova 29,
041 60 Košice I, Slovenská republika, k sp.zn. 30K/34/2015 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Viera Dobrovolská, Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, k č.k. 30K/15/2016.
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 z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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).
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
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

80

Obchodný vestník 180/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.09.2016

ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of K-Mont
Slovakia, s.r.o., so sídlom 133 Bukovec 044 20 , IČO: 44 740 590, my duty is to inform you, that District Court in
Košice, No. 30K/15/2016 on the 05.09.2016 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 175/2016 dated
12.09.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the
bankrupt.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankroptcy in one copy in the Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I, Slovak Republic, to the No.
30K/15/2016 and in one copy to the truste to the address: JUDr. Viera Dobrovolská, Jána Kalinčiaka 6, 071 01
Michalovce, Slovak Republic, to the No. 30K/15/2016.
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the
Commercial report after the delivery of the application to the trustee.
The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating
the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca/ trustee

K021536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav DUTKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1775/30, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2010 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku, zrazená časť nemocenskej dávky v sume 47,53
EUR, poukázaná na účet správcu dňa 17.08.2016.
V Košiciach, dňa 14.09.2016
JUDr. Juraj Biroš, správca

K021537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav DUTKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1775/30, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2010 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku, poistné plnenie z poistnej udalosti úpadcu v sume
300,- EUR. ktoré poukázala Allianz - Slovenská poisťovňa, Bratislava, na účet správcu dňa 13.09.2016.
V Košiciach, dňa 14.09.2016
JUDr. Juraj Biroš, správca

K021538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 53,20 EUR, poukázaná JUDr. Štefanom
Vargom, súdnym exekútorom, v exekučnom konaní vedenom proti Jánovi Uličnému, ktorá bola poukázaná na účet
správcu dňa 18.08.2016.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 53,20 EUR, poukázaná JUDr. Štefanom
Vargom, súdnym exekútorom, v exekučnom konaní vedenom proti Jánovi Uličnému, ktorá bola poukázaná na účet
správcu dňa 13.09.2016.
V Košiciach, dňa 14.09.2016
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K021539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Peňažná pohľadávka
Dlžník: Sociálna poisťovňa ústredie, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
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Suma: 598,04; mena: EUR;
Právny dôvod vzniku: deponovaná suma z exekučného príkazu č. EX 84/2005/Ba evidovaného pre neprednostnú
pohľadávku zrazená za obdobie 14.07.2016 – 13.09.2016 v súlade s ust. §-u 48 ZoKR;
Súpisová hodnota majetku: 598,04 EUR

V Nitre, dňa 13.09.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K021540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Butko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/33/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/33/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trenčín zo dňa 4.8.2016, č.k. 40K/33/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
10.8.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Milan Butko, nar. 28.2.1969, trvale bytom Prosné 57, Udiča
018 01, ustanovená uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 4.8.2016. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. O
konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dni od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice slovenskej 17,
Prievidza 97101 a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika,
k číslu konania 40K/33/2016. 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 je vedená bez zabezpečovacieho práva.
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 uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis.
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 je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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 pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mária Belaňová
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Trenčín, dated
4.8.2016, No.40K/33/2016, which was published in the Government Journal on the dated 10.8.2016 bankruptcy
procedure was on the Debtor – Milan Butko, bor 28.2.1969, permanently residing Prosné 57, Udiča 018 01
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín), Piaristická 27, 911 80
Trenčín, Slovak Republic, to the No. 40K/33/2016 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Mária Belaňová, správca , ul. Matice slovenskej 17, Prievidza 97101, Slovak republic
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise exclusive of security rights.
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 debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor,
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 these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration 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 debtor, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the 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 be lodged separately. Creditors whose claims depend on
the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they 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 se and publishe 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 annnounca, 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 cosidered 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 accountancy. In
case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with
an adress 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 delivred to trustee or
District court can not be correct or amend.
JUDr. Mária Belaňová , bankruptcy trustee

K021541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1225
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
32K/9/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu RUŽA NR, s.r.o., so sídlom
Bratislavská / Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.:
Sro, vl. č.: 22959/N oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods.3 ZKR, že po základnej prihlasovacej lehote bola
doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa:

Veriteľ

Istina

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47
280,24 €
Bratislava
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 8.511,50
29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava
€
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
860,60 €
29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava

Úroky

Úroky
omeškania

z Poplatok
omeškania

z Náklady
uplatnenia

z Suma
spolu

3,15 €

Č.v
zozname
pohľad.

283,29 € 695
8.511,50 € 696
860,60 € 697

Pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z

K021542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „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. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava zo dňa 27. októbra 2015 oznamujem
dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod
číslom OV č. 110/2015 dňa 11. júna 2015, a to pod položkou 7/ a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645
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Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
02.11.2016 o 11.00 hod
Kolo dražby: druhé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
Byt č. 21 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na piatom nadzemnom podlaží, na pozemku č.p.
KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach obytného domu 5185/246064.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Popis bytového domu:
Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín – sídlisko Sihoť v rovinatom
teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11. Sídlisko je prístupné z miestnej komunikácie, dopravne zaťaženej s bežnou
intenzitou dopravy, severo východná časť mesta. Obytný dom je osadený v časti, kde prevažujú obytné domy,
výpočet je realizovaný k hodnotenému roku, je v stupni rozostavanosti, z ktorého je zrejmé stavebno-technické
a funkčné usporiadanie. Dom je navrhnutý ako podpivničený objekt s 8 nadzemnými podlažiami. V suteréne sú
umiestnené parkovacie miesta pre osobné automobily. Na prvom nadzemnom podlaží sú dve bytové jednotky
a spoločné priestory a zariadenia bytového domu, pivnice. Na druhom až siedmom nadzemnom podlaží sa
nachádza jeden trojizbový byt a štyri dvojizbové byty. Na ôsmom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva
štvorizbové a jeden dvojizbový byt. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a média, s vyústením na verejné
siete, je vykurovaný lokálne v rámci jednotlivých bytov, vykurovacie telesá v byte sú panelové radiátory. Priamy
prístup k domu je z miestnej komunikácie. Z hľadiska charakteru územia ide o zastavanú časť obytnou aj
občianskou zástavbou. Objekt je v súčasnosti rozostavaný ako obytný dom bez občianskej podstavanosti a do
budúcna sa javí, že bude využívaný na bývanie, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 5185/246064. Obytný dom má jeden vchod s ôsmimi
nadzemnými podlažiami a jedným technickým, s tým, že vstup do domu je možný aj cez garáže v suteréne. Objekt
je založený na monolitických betónových pásoch a betónových pätkách, technické podlažie je rovnako
z monolitického betónu. Zvislé konštrukcie – obvodové murivo, vnútorné nosné murivo je z tvárnic DURISOL,
priečky sú murované z keramických tvárnic, steny výťahovej šachty sú z DT tvaroviek. Vodorovné konštrukcie –
stropy sú monolitické železobetónové dosky, s filigránových dosiek hr. 50 mm. Zastrešenie je plochou strechou,
krytina je z nataviteľných asfaltových pásov ICO PAL a bude to pochôdzná strecha. Klampiarske konštrukcie
strechy sú z pozinkovaného plechu, doplnkové budú z hliníkového plechu. Úpravy vnútorných povrchov sú
navrhnuté väčšinou vápenné hladké, závisí to od jednotlivého bytu, vonkajšie omietky budú silikátové so
zateplením. Vchodové dvere budú s hláskami hliníkové, interiérové dvere budú drevené aj drevenými zárubňami.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zateplením. Vchodové dvere budú s hláskami hliníkové, interiérové dvere budú drevené aj drevenými zárubňami.
Okná sú plastové s izolačným trojsklom. Schodiskové ramená sú monolitické železobetónové dosky zatiaľ bez
nášľapnej úpravy a vchod má výťahovú šachtu s plánovaným výťahom, Podlahy v pivniciach budú cementové
potery, v garáži technická podlaha. Kúpeľňa a WC bude vybavená štandardným zariaďovacími predmetmi.
V suteréne je realizovaná výklopná brána do suterénu. Elektroinštalácia je s rozvodmi na prízemí so 400
V vývodom, je aj s centrálnou elektro skriňou, rozvody sú realizované na každom podlaží a byte. Vodovodné
rozvody, plynové, kanalizačné sú vyústené do verejných rozvodov.

Popis bytu č. 21:
Byt č. 21 sa nachádza na piatom nadzemnom podlaží – štvrté poschodie, je to dvojizbový byt s kompletným
príslušenstvom a balkónom, k bytu patrí pivnica č. 21 umiestnená na prízemí bytového domu. V súčasnosti je
v rozostavanom stave, miera vybavenosti je v časti výpočtu. Celková podlahová plocha bytu je 52,65 m2, má dve
izby, kuchynský kút, kúpeľňu s WC, predsieň, špajzu, balkón a pivnicu č. 21. Podstatné konštrukčné prvky hotové,
sú základy, zvislé konštrukcie, stropy, zastrešenie, krytina strechy, plastové okná a elektro-inštalácia, vodovodná
inštalácia, kanalizačné rozvody, schodisko a výťahová šachta. Obývacia izba je s balkónom a kuchynským kútom
má orientáciu na juhozápad. Ústredné kúrenie bude s plechovými radiátormi, zdroj tepla bude plynový kotol pre
hodnotený byt a rovnako príprava teplej úžitkovej vody bude kotlom. Kuchyňa je v podstate kuchynská linka, linka
bude ndf materiálu, sporák bude situovaný na konci linky s plynovými horákmi a odsávačom par. Kúpeľňa je
s murovaným jadrom, s umývadlom, batériami, s platovou vaňou. Záchod je situovaný s kúpeľňou je typový WC
Geberit. Podlahy v obytných miestnostiach budú plávajúce, ostatné z keramickej dlažby. Skutočne namerané
hodnoty priestorov a momentálny skutkový stav je predmetom výpočtu.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 3/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese
Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina
Byt č. 21 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na piatom nadzemnom podlaží, na pozemku č.p.
KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach obytného domu 5185/246064, spolu zaokrúhlená hodnota 50.100,– Eur.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: nie sú známe
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
Z 1075/13 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 450/2011 Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 21 s podielom 5185/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č. 623/11
v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.142/13
Z 1076/13 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 308/2013 -Exekučný príkaz
oprava na zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 21 s podielom 5185/246064 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č.
623/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.143/13
Z1287/13 Ex 203/2012 Exekútorský úrad Bratislava súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť rozostavaný byt č. 21 s podielom 5185/246064 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach rozostaveného bytového komplexu IDEÁL I v prospech
oprávneného: Obec Kočkovce IČO: 42130743. vz.163/13
Z 1410/13 - Exekútorský úrad Bratislava súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, EX 67/2013 - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť rozostavaný byt č. 21 s podielom 5185/246064 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach rozostaveného bytového komplexu IDEÁL I v prospech
oprávneného: Obec Kočkovce IČO: 42130743. vz.171/13
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Z 2097/13 – Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Mikita Pavel EX 211/11 – Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 21 s podielom 5185/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I v prospech oprávneného: STAVMONT
Trenčín, spol. s r.o., Jilemnického 37 Trenčín, IČO: 36795038, v.z. – 232/13
Z 2899/13 – Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 206/13 Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 21 s podielom 5185/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I na parc. č. 623/11 v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, pobočka Trenčín, ul. Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.
354/13
Z 3886/13 – Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 414/13 Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 21 s podielom 5185/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I na parc. č. 623/11 v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, pobočka Trenčín, ul. Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.
525/13
Z 5670/13 EX 96/2013 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 21 s podielom 5185/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č. 623/11
v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.663/13
Z 100/14 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 225/2013 -Exekučný príkaz
oprava na zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 21 s podielom 5185/246064 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č.
623/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.73/14
Vyššie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv.
Vecné bremená: nie sú známe
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
41.000,00,-€
Minimálne prihodenie:
500,00,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 5.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom
v ČSOB, a.s. pobočka
Považská Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) ,
správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, najneskôr do otvorenia dražby
s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky
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Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)

1. 24.10.2016 o 10:00 hod.
2. 28.10.2016 o 10:00 hod
Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
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 dostavili na dražbu
minimálne 15 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
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c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) 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,
e) 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 vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
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.
V Považskej Bystrici, dňa 14.09.2016
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty
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K021543
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle príslušných ustanovení ZKR správca úpadcu z dôvodu technickej chyby vylučuje zo súpisu všeobecnej
konkurznej podstaty majetku úpadcu tento majetok:

Súpisové číslo: 37
Popis súpisovej zložky majetku: nevyčerpaná časť preddavku predbežného správcu
Deň zapísania: 11.10.2013
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu, Uznesenie OS Prešov zo dňa 18.7.2013
Súpisová hodnota: 663,88 EUR

Deň vylúčenia zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty: 12.09.2016
Dôvod vylúčenia zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty: technická chyba- súpisová zložka majetkunevyčerpaná časť preddavku predbežného správcu, bola do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty
majetku zapísaná duplicitne, a to pod súpisovým číslom 35 (zverejnené v OV č. 174/2013 zo dňa 10.09.2013),
ako aj pod súpisovým číslom 37 (zverejnené v OV č. 215/2013 zo dňa 07.11.2013).
V Humennom, 14.09.2016
_________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K021544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
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40K/53/2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „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. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava zo dňa 27. októbra 2015 oznamujem
dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod
číslom OV č. 154/2015 dňa 12. augusta 2015, a to pod položkou 11/ a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 , sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
02.11.2016 o 12.00 hod
Kolo dražby: druhé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
Byt č. 31 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na siedmom nadzemnom podlaží, na pozemku č.
p. KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach obytného domu 5187/246064.

Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Popis bytového domu:
Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín – sídlisko Sihoť v rovinatom
teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11. Sídlisko je prístupné z miestnej komunikácie, dopravne zaťaženej s bežnou
intenzitou dopravy, severo východná časť mesta. Obytný dom je osadený v časti, kde prevažujú obytné domy,
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intenzitou dopravy, severo východná časť mesta. Obytný dom je osadený v časti, kde prevažujú obytné domy,
výpočet je realizovaný k hodnotenému roku, je v stupni rozostavanosti, z ktorého je zrejmé stavebno technické
a funkčné usporiadanie. Dom je navrhnutý ako podpivničený objekt s 8 nadzemnými podlažiami. V suteréne sú
umiestnené parkovacie miesta pre osobné automobily. Na prvom nadzemnom podlaží sú dve bytové jednotky
a spoločné priestory a zariadenia bytového domu, pivnice. Na druhom až siedmom nadzemnom podlaží sa
nachádza jeden trojizbový byt a štyri dvojizbové byty. Na ôsmom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva
štvorizbové a jeden dvojizbový byt. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a média, s vyústením na verejné
siete, je vykurovaný lokálne v rámci jednotlivých bytov, vykurovacie telesá v byte sú panelové radiátory. Priamy
prístup k domu je z miestnej komunikácie. Z hľadiska charakteru územia ide o zastavanú časť obytnou aj
občianskou zástavbou. Objekt je v súčasnosti rozostavaný ako obytný dom bez občianskej podstavanosti a do
budúcna sa javí, že bude využívaný na bývanie, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 5187/246064. Obytný dom má jeden vchod s ôsmimi
nadzemnými podlažiami a jedným technickým, s tým, že vstup do domu je možný aj cez garáže v suteréne. Objekt
je založený na monolitických betónových pásoch a betónových pätkách, technické podlažie je rovnako
z monolitického betónu. Zvislé konštrukcie – obvodové murivo, vnútorné nosné murivo je z tvárnic DURISOL,
priečky sú murované z keramických tvárnic, steny výťahovej šachty sú z DT tvaroviek. Vodorovné konštrukcie –
stropy sú monolitické železobetónové dosky, s filigránových dosiek hr. 50 mm. Zastrešenie je plochou strechou,
krytina je z nataviteľných asfaltových pásov ICO PAL a bude to pochôdzná strecha. Klampiarske konštrukcie
strechy sú z pozinkovaného plechu, doplnkové budú z hliníkového plechu. Úpravy vnútorných povrchov sú
navrhnuté väčšinou vápenné hladké, závisí to od jednotlivého bytu, vonkajšie omietky budú silikátové so
zateplením. Vchodové dvere budú s hláskami hliníkové, interiérové dvere budú drevené aj drevenými zárubňami.
Okná sú plastové s izolačným trojsklom. Schodiskové ramená sú monolitické železobetónové dosky zatiaľ bez
nášľapnej úpravy a vchod má výťahovú šachtu s plánovaným výťahom, Podlahy v pivniciach budú cementové
potery, v garáži technická podlaha. Kúpeľňa a WC bude vybavená štandardným zariaďovacími predmetmi.
V suteréne je realizovaná výklopná brána do suterénu. Elektroinštalácia je s rozvodmi na prízemí so 400
V vývodom, je aj s centrálnou elektro skriňou, rozvody sú realizované na každom podlaží a byte. Vodovodné
rozvody, plynové, kanalizačné sú vyústené do verejných rozvodov.
Popis bytu č. 31:
Byt č. 31 sa nachádza na siedmom nadzemnom podlaží – šieste poschodie, je to dvojizbový byt s kompletným
príslušenstvom a balkónom, k bytu patrí pivnica č. 31 umiestnená na prízemí bytového domu. V súčasnosti je
v rozostavanom stave, miera vybavenosti je v časti výpočtu. Celková podlahová plocha bytu je 53,20 m2, má dve
izby, kuchynský kút, kúpeľňu s WC, predsieň, špajzu, balkón a pivnicu č. 31. Podstatné konštrukčné prvky hotové,
sú základy, zvislé konštrukcie, stropy, zastrešenie, krytina strechy, plastové okná a elektro inštalácia, vodovodná
inštalácia, kanalizačné rozvody, schodisko a výťahová šachta. Obývacia izba je s balkónom a kuchynským kútom
má orientáciu na juho západ. Ústredné kúrenie bude s plechovými radiátormi, zdroj tepla bude plynový kotol pre
hodnotený byt a rovnako príprava teplej úžitkovej vody bude kotlom. Kuchyňa je v podstate kuchynská linka, linka
bude ndf materiálu, sporák bude situovaný na konci linky s plynovými horákmi a odsávačom par. Kúpeľňa je
s murovaným jadrom, s umývadlom, batériami, s platovou vaňou. Záchod je situovaný s kúpeľňou je typový WC
Geberit. Podlahy v obytných miestnostiach budú plávajúce, ostatné z keramickej dlažby. Skutočne namerané
hodnoty priestorov a momentálny skutkový stav je predmetom výpočtu.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 4/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese
Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina
Byt č. 31 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na siedmom nadzemnom podlaží, na pozemku č.p.
KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach obytného domu 5187/246064, spolu zaokrúhlená hodnota 50 600,– Eur.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: nie sú známe
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
Z 1075/13 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 450/2011 Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 31 s podielom 5187/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č. 623/11
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a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č. 623/11
v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.142/13
Z 1076/13 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 308/2013 -Exekučný príkaz
oprava na zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 31 s podielom 5187/246064 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č.
623/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.143/13
Z1287/13 Ex 203/2012 Exekútorský úrad Bratislava súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť rozostavaný byt č. 31 s podielom 5187/246064 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach rozostaveného bytového komplexu IDEÁL I v prospech
oprávneného: Obec Kočkovce IČO: 42130743. vz.163/13
Z 1410/13 - Exekútorský úrad Bratislava súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, EX 67/2013 - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť rozostavaný byt č. 31 s podielom 5187/246064 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach rozostaveného bytového komplexu IDEÁL I v prospech
oprávneného: Obec Kočkovce IČO: 42130743. vz.171/13
Z 2097/13 – Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Mikita Pavel EX 211/11 – Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 31 s podielom 5187/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I v prospech oprávneného: STAVMONT
Trenčín, spol. s r.o., Jilemnického 37 Trenčín, IČO: 36795038, v.z. – 232/13
Z 2899/13 – Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 206/13 Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 31 s podielom 5187/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I na parc. č. 623/11 v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, pobočka Trenčín, ul. Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.
354/13
Z 3886/13 – Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 414/13 Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 31 s podielom 5187/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I na parc. č. 623/11 v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, pobočka Trenčín, ul. Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.
525/13
Z 5670/13 EX 96/2013 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 31 s podielom 5187/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č. 623/11
v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.663/13
Z 100/14 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 225/2013 -Exekučný príkaz
oprava na zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 31 s podielom 5187/246064 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č.
623/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.73/14
Vyššie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv.
Vecné bremená: nie sú známe
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
41.000,00,-€
Minimálne prihodenie:
500,00,-€
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Dražobná zábezpeka:
a) výška – 5.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom
v ČSOB, a.s. pobočka
Považská Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) ,
správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, najneskôr do otvorenia dražby
s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
1. 24.10.2016 o 10:00 hod.
2. 28.10.2016 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
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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 dostavili na dražbu
minimálne 15 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.),
d) 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,
e) 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 vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
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.
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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.
V Považskej Bystrici, dňa 14.09.2016
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K021545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „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. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava zo dňa 27. októbra 2015 oznamujem
dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod
číslom OV č. 110/2015 dňa 11. júna 2015, a to pod položkou 6/ a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341, sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
02.11.2016 o 10.00 hod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

98

Obchodný vestník 180/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.09.2016

Kolo dražby: druhé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
Byt č. 6 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na pozemku č.p.
KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach obytného domu 5234/246064.

Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetnom liste vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Popis bytového domu:
Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín – sídlisko Sihoť v rovinatom
teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11. Sídlisko je prístupné z miestnej komunikácie, dopravne zaťaženej s bežnou
intenzitou dopravy, severo východná časť mesta. Obytný dom je osadený v časti, kde prevažujú obytné domy,
výpočet je realizovaný k hodnotenému roku, je v stupni rozostavanosti, z ktorého je zrejmé stavebno-technické
a funkčné usporiadanie. Dom je navrhnutý ako podpivničený objekt s 8 nadzemnými podlažiami. V suteréne sú
umiestnené parkovacie miesta pre osobné automobily. Na prvom nadzemnom podlaží sú dve bytové jednotky
a spoločné priestory a zariadenia bytového domu, pivnice. Na druhom až siedmom nadzemnom podlaží sa
nachádza jeden trojizbový byt a štyri dvojizbové byty. Na ôsmom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva
štvorizbové a jeden dvojizbový byt. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a média, s vyústením na verejné
siete, je vykurovaný lokálne v rámci jednotlivých bytov, vykurovacie telesá v byte sú panelové radiátory. Priamy
prístup k domu je z miestnej komunikácie. Z hľadiska charakteru územia ide o zastavanú časť obytnou aj
občianskou zástavbou. Objekt je v súčasnosti rozostavaný ako obytný dom bez občianskej podstavanosti a do
budúcna sa javí, že bude využívaný na bývanie, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 5234/246064. Obytný dom má jeden vchod s ôsmimi
nadzemnými podlažiami a jedným technickým, s tým, že vstup do domu je možný aj cez garáže v suteréne. Objekt
je založený na monolitických betónových pásoch a betónových pätkách, technické podlažie je rovnako
z monolitického betónu. Zvislé konštrukcie – obvodové murivo, vnútorné nosné murivo je z tvárnic DURISOL,
priečky sú murované z keramických tvárnic, steny výťahovej šachty sú z DT tvaroviek. Vodorovné konštrukcie –
stropy sú monolitické železobetónové dosky, s filigránových dosiek hr. 50 mm. Zastrešenie je plochou strechou,
krytina je z nataviteľných asfaltových pásov ICO PAL a bude to pochôdzná strecha. Klampiarske konštrukcie
strechy sú z pozinkovaného plechu, doplnkové budú z hliníkového plechu. Úpravy vnútorných povrchov sú
navrhnuté väčšinou vápenné hladké, závisí to od jednotlivého bytu, vonkajšie omietky budú silikátové so
zateplením. Vchodové dvere budú s hláskami hliníkové, interiérové dvere budú drevené aj drevenými zárubňami.
Okná sú plastové s izolačným trojsklom. Schodiskové ramená sú monolitické železobetónové dosky zatiaľ bez
nášľapnej úpravy a vchod má výťahovú šachtu s plánovaným výťahom, Podlahy v pivniciach budú cementové
potery, v garáži technická podlaha. Kúpeľňa a WC bude vybavená štandardným zariaďovacími predmetmi.
V suteréne je realizovaná výklopná brána do suterénu. Elektroinštalácia je s rozvodmi na prízemí so 400
V vývodom, je aj s centrálnou elektro skriňou, rozvody sú realizované na každom podlaží a byte. Vodovodné
rozvody, plynové, kanalizačné sú vyústené do verejných rozvodov.
Popis bytu č. 6:
Byt č. 6 sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží – prvé poschodie, je to dvojizbový byt s kompletným
príslušenstvom a balkónom, k bytu patrí pivnica č. 6 umiestnená na prízemí bytového domu. V súčasnosti je
v rozostavanom stave, miera vybavenosti je v časti výpočtu. Celková podlahová plocha bytu je 52,97 m2, má dve
izby, kuchynský kút, kúpeľňu s WC, predsieň, špajzu, balkón a pivnicu č. 6. Podstatné konštrukčné prvky hotové, sú
základy, zvislé konštrukcie, stropy, zastrešenie, krytina strechy, plastové okná a elektro-inštalácia, vodovodná
inštalácia, kanalizačné rozvody, schodisko a výťahová šachta. Obývacia izba je s balkónom a kuchynským kútom
má orientáciu na juhozápad. Ústredné kúrenie bude s plechovými radiátormi, zdroj tepla bude plynový kotol pre
hodnotený byt a rovnako príprava teplej úžitkovej vody bude kotlom. Kuchyňa je v podstate kuchynská linka, linka
bude ndf materiálu, sporák bude situovaný na konci linky s plynovými horákmi a odsávačom par. Kúpeľňa je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bude ndf materiálu, sporák bude situovaný na konci linky s plynovými horákmi a odsávačom par. Kúpeľňa je
s murovaným jadrom, s umývadlom, batériami, s platovou vaňou. Záchod je situovaný s kúpeľňou je typový WC
Geberit. Podlahy v obytných miestnostiach budú plávajúce, ostatné z keramickej dlažby. Skutočne namerané
hodnoty priestorov a momentálny skutkový stav je predmetom výpočtu.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 1/2016 vypracovaným znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese
Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina
Byt č. 6 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na pozemku č.p.
KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach obytného domu 5234/246064 , spolu zaokrúhlená hodnota 50 400,– EUR.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: nie sú známe
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
Z 1075/13 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 450/2011 Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 6 s podielom 5234/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č. 623/11
v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.142/13
Z 1076/13 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 308/2013 -Exekučný príkaz
oprava na zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 6 s podielom 5234/246064 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č.
623/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.143/13
Z1287/13 Ex 203/2012 Exekútorský úrad Bratislava súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť rozostavaný byt č. 6 s podielom 5234/246064 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach rozostaveného bytového komplexu IDEÁL I v prospech
oprávneného: Obec Kočkovce IČO: 42130743. vz.163/13
Z 1410/13 - Exekútorský úrad Bratislava súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, EX 67/2013 - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť rozostavaný byt č. 6 s podielom 5234/246064 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach rozostaveného bytového komplexu IDEÁL I v prospech
oprávneného: Obec Kočkovce IČO: 42130743. vz.171/13
Z 2097/13 – Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Mikita Pavel EX 211/11 – Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 6 s podielom 5234/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I v prospech oprávneného: STAVMONT
Trenčín, spol. s r.o., Jilemnického 37 Trenčín, IČO: 36795038, v.z. – 232/13
Z 2899/13 – Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 206/13 Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 6 s podielom 5234/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I na parc. č. 623/11 v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, pobočka Trenčín, ul. Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.
354/13
Z 3886/13 – Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 414/13 Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 6 s podielom 5234/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I na parc. č. 623/11 v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, pobočka Trenčín, ul. Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.
525/13
Z 5670/13 EX 96/2013 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 6 s podielom 5234/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č. 623/11
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a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č. 623/11
v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.663/13
Z 100/14 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 225/2013 -Exekučný príkaz
oprava na zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 6 s podielom 5234/246064 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č.
623/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.73/14
Vyššie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv.
Vecné bremená: nie sú známe
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
41.000,00,-€
Minimálne prihodenie:
500,00,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 5.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom
v ČSOB, a.s. pobočka
Považská Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) ,
správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, najneskôr do otvorenia dražby
s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:

1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
1. 24.10.2016 o 10:00 hod.
2. 28.10.2016 o 10:00 hod.
Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
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 dostavili na dražbu
minimálne 15 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.),
d) 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,
e) 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 vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
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.
V Považskej Bystrici, dňa 14.09.2016
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K021546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
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40K/53/2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „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. Alojz Žitník,
správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu – ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava zo dňa 27. októbra 2015 oznamujem
dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod
číslom OV č. 110/2015 dňa 11. júna 2015, a to pod položkou 5/ a to za nasledovných podmienok:
Označenie dražobníka:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zastúpený Pavel Loduha - konateľ, IČO
36 318 221, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12645
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO 36 302 341 , sídlo
správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť:
vstupné vo výške 3 € /osoba
Miesto konania dražby:
Salónik hotela ŠTUDENT, nachádzajúci sa v sídle dražobníka, Partizánska 1131/51, 017 01 Pov. Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
02.11.2016 o 09.00 hod
Kolo dražby: druhé
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina
Byt č. 5 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na pozemku č.p.
KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach obytného domu 5514/246064.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na
predmetnom liste vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Popis bytového domu:
Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín – sídlisko Sihoť v rovinatom
teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11. Sídlisko je prístupné z miestnej komunikácie, dopravne zaťaženej s bežnou
intenzitou dopravy, severo východná časť mesta. Obytný dom je osadený v časti, kde prevažujú obytné domy,
výpočet je realizovaný k hodnotenému roku, je v stupni rozostavanosti, z ktorého je zrejmé stavebno technické
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výpočet je realizovaný k hodnotenému roku, je v stupni rozostavanosti, z ktorého je zrejmé stavebno technické
a funkčné usporiadanie. Dom je navrhnutý ako podpivničený objekt s 8 nadzemnými podlažiami. V suteréne sú
umiestnené parkovacie miesta pre osobné automobily. Na prvom nadzemnom podlaží sú dve bytové jednotky
a spoločné priestory a zariadenia bytového domu, pivnice. Na druhom až siedmom nadzemnom podlaží sa
nachádza jeden trojizbový byt a štyri dvojizbové byty. Na ôsmom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva
štvorizbové a jeden dvojizbový byt. Dom je napojený na všetky inžinierske siete a média, s vyústením na verejné
siete, je vykurovaný lokálne v rámci jednotlivých bytov, vykurovacie telesá v byte sú panelové radiátory. Priamy
prístup k domu je z miestnej komunikácie. Z hľadiska charakteru územia ide o zastavanú časť obytnou aj
občianskou zástavbou. Objekt je v súčasnosti rozostavaný ako obytný dom bez občianskej podstavanosti a do
budúcna sa javí, že bude využívaný na bývanie, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 5514/246064. Obytný dom má jeden vchod s ôsmimi
nadzemnými podlažiami a jedným technickým, s tým, že vstup do domu je možný aj cez garáže v suteréne. Objekt
je založený na monolitických betónových pásoch a betónových pätkách, technické podlažie je rovnako
z monolitického betónu. Zvislé konštrukcie – obvodové murivo, vnútorné nosné murivo je z tvárnic DURISOL,
priečky sú murované z keramických tvárnic, steny výťahovej šachty sú z DT tvaroviek. Vodorovné konštrukcie –
stropy sú monolitické železobetónové dosky, s filigránových dosiek hr. 50 mm. Zastrešenie je plochou strechou,
krytina je z nastaviteľných asfaltových pásov ICO PAL a bude to pochôdzná strecha. Klampiarske konštrukcie
strechy sú z pozinkovaného plechu, doplnkové budú z hliníkového plechu. Úpravy vnútorných povrchov sú
navrhnuté väčšinou vápenné hladké, závisí to od jednotlivého bytu, vonkajšie omietky budú silikátové so
zateplením. Vchodové dvere budú s hláskami hliníkové, interiérové dvere budú drevené aj drevenými zárubňami.
Okná sú plastové s izolačným trojsklom. Schodiskové ramená sú monolitické železobetónové dosky zatiaľ bez
nášľapnej úpravy a vchod má výťahovú šachtu s plánovaným výťahom, Podlahy v pivniciach budú cementové
potery, v garáži technická podlaha. Kúpeľňa a WC bude vybavená štandardným zariaďovacími predmetmi.
V suteréne je realizovaná výklopná brána do suterénu. Elektroinštalácia je s rozvodmi na prízemí so 400
V vývodom, je aj s centrálnou elektro skriňou, rozvody sú realizované na každom podlaží a byte. Vodovodné
rozvody, plynové, kanalizačné sú vyústené do verejných rozvodov.
Popis bytu č. 5:
Byt č. 5 sa nachádza na druhom nadzemnom podlaží – prvé poschodie, je to dvojizbový byt s kompletným
príslušenstvom a balkónom, k bytu patrí pivnica č. 5 umiestnená na prízemí bytového domu. V súčasnosti je
v rozostavanom stave, miera vybavenosti je v časti výpočtu. Celková podlahová plocha bytu je 56,85 m2, má dve
izby, kuchynský kút, kúpeľňu s WC, predsieň, špajzu, balkón a pivnicu č. 5. Podstatné konštrukčné prvky hotové, sú
základy, zvislé konštrukcie, stropy, zastrešenie, krytina strechy, plastové okná a elektro inštalácia, vodovodná
inštalácia, kanalizačné rozvody, schodisko a výťahová šachta. Obývacia izba je s balkónom a kuchynským kútom
má orientáciu na juho západ. Ústredné kúrenie bude s plechovými radiátormi, zdroj tepla bude plynový kotol pre
hodnotený byt a rovnako príprava teplej úžitkovej vody bude kotlom. Kuchyňa je v podstate kuchynská linka, linka
bude ndf materiálu, sporák bude situovaný na konci linky s plynovými horákmi a odsávačom par. Kúpeľňa je
s murovaným jadrom, s umývadlom, batériami, s platovou vaňou. Záchod je situovaný s kúpeľňou je typový WC
Geberit. Podlahy v obytných miestnostiach budú plávajúce, ostatné z keramickej dlažby. Skutočne namerané
hodnoty priestorov a momentálny skutkový stav je predmetom výpočtu.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 2/2016 vypracovaný znalcom Ing.
Jaroslav Fecko pre nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese
Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina
Byt č. 5 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na pozemku č.p.
KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach obytného domu 5514/246064.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
Predkúpne práva: nie sú známe
ZÁLOŽNÉ PRÁVA:
Z1287/13 Ex 203/2012 Exekútorský úrad Bratislava súdny exekútor JUDr. Bohumil Kabát, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť rozostavaný byt č. 5 s podielom 5514/246064 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach rozostaveného bytového komplexu IDEÁL I v prospech
oprávneného: Obec Kočkovce IČO: 42130743. vz.163/13
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Z 1410/13 - Exekútorský úrad Bratislava súdny exekútor JUDr. Bohumil Kabát, EX 67/2013 - Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť rozostavaný byt č. 5 s podielom 5514/246064 na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach rozostaveného bytového komplexu IDEÁL I v prospech
oprávneného: Obec Kočkovce IČO: 42130743. vz.171/13
Z 2097/13 – Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor Mgr. Mikita Pavel EX 211/11 – Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 5 s podielom 5514/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I v prospech oprávneného: STAVMONT
Trenčín, spol. s r.o., Jilemnického 37 Trenčín, IČO: 36795038, v.z. – 232/13
Z 2899/13 – Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 206/13 Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 5 s podielom 5514/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I na parc. č. 623/11 v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, pobočka Trenčín, ul. Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.
354/13
Z 3886/13 – Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Pavol Crkoň, EX 414/13 Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 5 s podielom 5514/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I na parc. č. 623/11 v prospech oprávneného
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, pobočka Trenčín, ul. Jilemnického 3760, Trenčín, v.z.
525/13
Z 5670/13 EX 96/2013 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, Exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 5 s podielom 5514/246064 na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č. 623/11
v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.663/13
Z 100/14 Exekútorský úrad Trenčín, súdny exekútor JUDr. Adriana Steinerová, EX 225/2013 -Exekučný príkaz
oprava na zriadenie exekučného záložného práva na rozostavaný byt č. 5 s podielom 5514/246064 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach rozostavaného bytového komplexu IDEÁL I bez súpisného čísla na parc. č.
623/11 v prospech oprávneného Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, IČO: 00 312 037. vz.73/14
Vyššie uvedené záložné právo neovplyvňuje hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom. V zmysle
ustanovenia §93 ods. 2) Zák. č. 7/2005 Z.z. speňažením majetku v dražbe zaniká a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva.
Vecné bremená: nie sú známe
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
45.000,00,-€
Minimálne prihodenie:
500,00,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 5.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1.bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. účtu: 4019044554/7500 vedenom
v ČSOB, a.s. pobočka
Považská Bystrica, pod VS: IČO účastníka dražby ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo ak ide o nepodnikateľa) ,
správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, najneskôr do otvorenia dražby
s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
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2. v hotovosti do pokladne dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený d
dražbe, ak to otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka č. 4019044554/7500 vedenom v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby najneskôr však
do 5 pracovných dní.
Obhliadka predmetu dražby: (dátum)
1. 24.10.2016 o 10:00 hod.
2. 28.10.2016 o 10:00 hod
Miesto obhliadky
Pred predmetom dražby.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. 042/ 4321722, 0905 733 944. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení
o dražbe po predchádzajúcej dohode s p. Pavlom Loduhom. Bližšie informácie: 0905 733 944.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Slovenské právo, s.r.o., Partizánska 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
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 dostavili na dražbu
minimálne 15 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

107

Obchodný vestník 180/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.09.2016

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.),
d) 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,
e) 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 vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu spisuje notárska
zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5
dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
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.
V Považskej Bystrici, dňa 14.09.2016
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty
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Deň vydania: 20.09.2016

K021547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľné veci
Poradové
Popis hnuteľnej veci
číslo
Nákladné vozidlo značky PEUGEOT PARTNER 1,6 HDi, typ
785
G*9HW*/GJ9HW*/GJ9HWC/CU, Výrobné číslo: VF3GJ9HWC9N029230,
Evidenčné číslo: NR354FI
Nákladné vozidlo značky MAN 12.220, typ L73, Výrobné číslo:
786
WMAL73ZZ35Y153267, Evidenčné číslo: NR823DD
Nákladné vozidlo značky IVECO EUROCARGO, typ 120E/ 120EL 17/, Výrobné
787
číslo: ZCFA1EC0202479572, Evidenčné číslo: NR376DJ
Nákladné vozidlo značky IVECO DAILY, typ 35C/35C12, Výrobné číslo:
788
ZCFC3582005594170, Evidenčné číslo: NR949GD
Nákladné vozidlo značky IVECO EUROCARGO, typ 120E/120EL 18/, Výrobné
789
číslo: ZCFA1ED0302504629, Evidenčné číslo: NR653EB
Nákladné vozidlo značky Mercedes - Benz ATEGO, typ 815, Výrobné číslo:
790
WDB970215K488176, Evidenčné číslo: NR491EH
Nákladné vozidlo značky IVECO DAILY, typ 35C/35C12, Výrobné číslo:
791
ZCFC3584005703017, Evidenčné číslo: NR169ER
Nákladné vozidlo značky IVECO, typ 35C11, Výrobné číslo:
792
ZCFC3572005401668, Evidenčné číslo: NR114BX
Príves nákladný značky PACTON, typ MXZ 218, Výrobné číslo:
793
XLDMXZ21800041729, Evidenčné číslo: NR102YL
Nákladné vozidlo značky CITROEN JUMPER, typ 233J42/ ZS /, Výrobné číslo:
794
VF7233N4215685012, Evidenčné číslo: NR641CE
Osobné motorové vozidlo značky TOYOTA LAND CRUISER 150 3,0 D-4D A/T
795
5D 7S L, typ J15TM/KDJ150(MF)/, Výrobné číslo: JTEBH3FJ20K012525,
Evidenčné číslo: NR616FK
Príves valníkový značky BAN, typ PV-01, Výrobné číslo: U5HV0751171RB1683,
796
Evidenčné číslo: NR173YK

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Súpisová
hodnota

2009

bežná
opotrebovanosť

090,00 €

2005

vec je poškodená

797

Tlačiareň značky EPSON Aculaser, model M2000D

nezistené

798

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

799

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

800

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

801

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

802

Tlačiareň značky EPSON, model EPL-6200

nezistené

803

Tlačiareň značky HP, model Laser P 1102

nezistené

804

Tlačiareň značky HP, model Laser P 1102

nezistené

805

Tlačiareň značky HP, model Laser Jet P 2035

nezistené

806

tlačiareň značky CANON, model LBP6020B

nezistené

2006
2006
2007
2000
2008
2002
1999
1999
2009
2008

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná

3
3
600,00 €
15
500,00 €
3
950,00 €
12
630,00 €
6
000,00 €
9
250,00 €
2
100,00 €
4
000,00 €
1
900,00 €
20
000,00 €
230,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
45,00 €
45,00 €
85,00 €
36,50 €
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Deň vydania: 20.09.2016
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

807

fiškálna tlačiareň, model FT4000/SRP350

nezistené

808

fiškálna tlačiareň, model FT4000/SRP350

nezistené

809

fiškálna tlačiareň, model FT4000/SRP350

nezistené

810

fiškálna tlačiareň, model FT4000/SRP350

nezistené

811

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

812

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

813

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

814

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

815

registračná pokladňa, typ euro2000

nezistené

816

telefón značky PANASONIC, model KX TG 1612

nezistené

817

telefón značky PANASONIC, model KX TG 1612

nezistené

818

telefón značky PANASONIC, model KX TG 1612

nezistené

819

mobilný telefón značky Samsung Galaxy, model S 2

poškodený display,
nezistené
funkčný
30,00 €

820

telefón značky OPEN STAGE, model 15T

nezistené

821

telefón značky SIEMENS, model opti point 500 economy

nezistené

822

skartovač značky FELLOWES, model PS70-2CD

nezistené

823

prenosná stolná kalkulačka s tlačou značky CASIO, model HR-100TM

nezistené

824

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

825

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

826

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

827

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

828

stolná kalkulačka značky CASIO

nezistené

829

varná kanvica značky SENCOR, model SWK

nezistené

830

tlačiareň značky HP, model LJ CM1312 - color laser jet

nezistené

831

počítač značky HP Compact, model dc7700

nezistené

832

počítač značky HP Compact, model dc7700p

nezistené

833

počítač značky HP Compact, model dc 7600

nezistené

834

počítač značky HP Compact, model dc 7100

nezistené

835

počítač značky HP Compact, model dc 7100

nezistené

836

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené

837

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené

838

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené

839

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené poškodené

840

počítač s fiškálnym modulom značky FM 3000, model J&V SAFE

nezistené poškodené

841

rádio značky PHILIPS, model AQ 5150

842

počítač s fiškálnym modulom IRON

843

počítač s označením AMD ATHLON x2

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná

277,00 €
277,00 €
277,00 €
277,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

50,00 €
50,00 €
50,00 €
13,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
120,00 €
85,00 €
85,00 €
75,00 €
65,00 €
65,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
100,00 €
85,00 €
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844

fiškálny modul značky J&V SAFE, model FM 2000

845

počítač bledej farby s LG DVD ROM

846

počítač čiernej farby s označením LOGIC 400

Deň vydania: 20.09.2016

bežná
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
nezistené

nezistené poškodené

847

router značky ELINK excellence

nezistené

848

počítač značky DIGI PRO, výr. č. 266 281

nezistené

849

teplovzdušný ventilátor značky AEROTHERM

nezistené

850

počítač značky HP PRO, model 3400 Series MT

nezistené

851

modem ( t-com ) VIGOR 2700

nezistené

852

modem ( t-com ) VIGOR 2700

nezistené

853

modem ( t-com ) VIGOR 2700

nezistené

854

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

855

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

856

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

857

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

858

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

859

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

860

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

861

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

862

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

863

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

864

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

865

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

866

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

867

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

868

telefón značky GIGASET, model A510, s príslušenstvom

nezistené

869

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

870

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

871

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

872

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

873

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

874

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

875

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

876

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

877

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

878

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

879

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

880

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná

100,00 €
40,00 €
15,00 €
5,00 €
50,00 €
5,00 €
85,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
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881

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

882

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

883

príslušenstvo ku GIGASET ( nabíjačka + GIGASET A510 )

nezistené

884

digital video recorder, model DS-7204 HWI-SH/A, značky HIKVISION

nezistené

885

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

886

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

887

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

888

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

889

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

890

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

891

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

892

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

893

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

894

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

895

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

896

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

897

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

898

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

899

počítačová myš značky GENIUS

nezistené

900

počítačová myš značky HP

nezistené

901

počítačová myš značky CONNECT IT

nezistené

902

počítačová myš značky 3D OPTICAL MOUSE

nezistené

903

vysávač značky ZANUSSI s výkonom 1600 w

nezistené

904

čítačka kariet AKASA AK-CR-03

nezistené

905

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

906

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

907

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

908

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

909

mobilný telefón značky NOKIA, model C2-01

nezistené

910

mobilný telefón, značky NOKIA, model 2630

nezistené

911

mobilný telefón, značky NOKIA, model 2630

nezistené

912

mobilný telefón, značky NOKIA, model 2630

nezistené

913

mobilný telefón, značky NOKIA, model 2630

nezistené

914

mobilný telefón značky NOKIA, model 6500S

nezistené

915

mobilný telefón značky NOKIA, model 6500S

nezistené

916

mobilný telefón značky SONY ERICSON, model k530i

nezistené

917

mobilný telefón značky SONY ERICSON, model w508

nezistené

Deň vydania: 20.09.2016
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná

5,00 €
5,00 €
5,00 €
50,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
20,00 €
4,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
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Deň vydania: 20.09.2016
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

918

mobilný telefón značky NOKIA, model 6300

nezistené

919

mobilný telefón značky NOKIA s modrými okrajmi a striebornými tlačidlami

nezistené

920

mobilný telefón značky NOKIA čiernej farby

nezistené

921

mobilný telefón značky NOKIA čiernej farby č. 2

nezistené

922

mobilný telefón značky NOKIA, vyklápací

nezistené

923

mobilný telefón značky SONY ERICSON, čiernej farby so spodným označením
T-Mobile

nezistené

924

mobilný telefón ALCATEL čiernej farby

nezistené

925

klávesnica značky CHICONY canada 210

nezistené

926

klávesnica biela model S121

nezistené

927

klávesnica značky TECH

nezistené

928

klávesnica značky TECH

nezistené

929

klávesnica značky Q SENU

nezistené

930

klávesnica značky Q SENU

nezistené

931

klávesnica značky Q SENU

nezistené

932

klávesnica značky Q SENU

nezistené

933

klávesnica značky Q SENU

nezistené

934

klávesnica značky Q SENU

nezistené

935

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

936

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

937

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

938

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

939

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

940

LCD monitor značky BENQ, model G700

nezistené

941

LCD monitor značky DELL striebornej farby so sivým podstavcom

nezistené

942

LCD monitor značky DELL striebornej farby so sivým podstavcom

nezistené

943

LCD monitor značky DELL striebornej farby so sivým podstavcom

nezistené

944

LCD monitor značky DELL striebornej farby s čiernym podstavcom

nezistené

945

monitor značky YUSMART, model 1784P-DA

nezistené

946

monitor značky FUJITSU SIEMENS

nezistené

947

klávesnica značky GENIUS čiernej farby

nezistené

948

klávesnica značky GENIUS čiernej farby

nezistené

949

klávesnica značky REDSTAR

nezistené

950

klávesnica bielej farby, model F21SQ

nezistené

951

notebook značky ASUS, model A6R Series spolu s príslušenstvo ( myš +
nabíjačka + taška )

nezistené poškodené

952

telefón značky SIEMENS GIGASET, model AS 180

953

počítač značky COMPAQ, model DESK PRO EN PD16060

954

telefón značky GIGASET, model 5005

bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
50,00 €
12,00 €
20,00 €
10,00 €
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Deň vydania: 20.09.2016
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
poškodené
operadlo

955

telefón značky ASCOM EURIT, model 22

nezistené

956

telefón značky ASCOM EURIT, model 22

nezistené

957

modem značky HUAWEI, model E3276

nezistené

958

modem značky ORIGO, model 5600

nezistené

959

modem značky ORIGO, model 5600

nezistené

960

supra fax modem

nezistené

961

router značky TENDA

nezistené

962

modem značky TENDA

nezistené

963

switch značky TENDA

nezistené

964

switch port značky NETGEAR

nezistené

965

Modem typu ISDN TA, značky ZUWEL

nezistené

966

modem značky SIEMENS, typ ISDN-NTBA

nezistené

967

router značky EDIMAX

nezistené

968

autonabíjačka na telefón s hrotovým koncom

nezistené

969

autonabíjačka na telefón s hrotovým koncom

nezistené

970

záložný zdroj značky BACK-UPS, model 500

nezistené

971

záložný zdroj značky BACK-UPS, model 500

nezistené

972

záložný zdroj značky BACK-UPS, model 500

nezistené

973

záložný zdroj značky BACK-UPS, model CS350

nezistené

974

záložný zdroj značky BACK-UPS, model CS350

nezistené

975

záložný zdroj značky MGE-UPS SYSTEMS, model NOVA 600 AVR

nezistené

976

záložný zdroj značky FSP, model NANO 600

nezistené

977

záložný zdroj značky TRUST, model 750VA-UPS

nezistené

978

záložný zdroj značky TRUST, model 1000 VA PW-4100T

nezistené

979

prenosný chladiaci box modrej farby

nezistené

980

kamerový systém - 4 kamery značky HIKVISION

nezistené

981

videorekordér značky SONY

nezistené

982

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

983

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

984

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

985

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

986

kancelárske kreslo otočné - semiš modrej farby

nezistené

987

kancelárske kreslo otočné - koženka, plast - čiernej farby

nezistené

988

kancelárske kreslo otočné - čiernej farby - materiál: sieťovina, hliník

nezistené

989

kancelárske kreslo - čiernej farby - sieťovina, koženka

nezistené

990

kancelárska stolička neotočná, koženková - čiernej farby

nezistené opotrebované

991

kancelárska stolička neotočná, koženková - čiernej farby

nezistené opotrebované

40,00 €
40,00 €
4,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €
2,00 €
2,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
40,00 €
40,00 €
25,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €
10,00 €
80,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
8,00 €
5,00 €
5,00 €
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Deň vydania: 20.09.2016

992

kancelárska stolička neotočná, koženková - čiernej farby

nezistené opotrebované

993

kancelárska stolička neotočná, koženková - čiernej farby

nezistené opotrebované

994

kancelárske kreslo otočné - kožené s drevenými operadlami

nezistené

995

koženková sedačka béžovej farby

nezistené

996

kancelárska popisovacia tabula stierateľná, bielej farby s stojanom čiernej farby

nezistené

997

mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 300 000

nezistené

998

komoda s troma zásuvkami kombinovaná čerešňovým drevom na vrchu čiernej
farby, uzamknutelná

nezistené

999

kancelárska poličková,skrinková zostava päťdielna - drevená, hnedej farby

nezistené

1000

kancelárska stolová súprava v tvare písmena L - hnedej farby

nezistené

1001

komoda s troma zásuvkami - hnedej farby so striebornými rúčkami

nezistené

1002

komoda s troma zásuvkami - sivej farby s čiernymi rúčkami, uzamykateľná

nezistené

1003

komoda s troma zásuvkami - sivej farby s čiernymi rúčkami, uzamykateľná

nezistené

1004

komoda s troma zásuvkami - sivej farby s čiernymi rúčkami, uzamykateľná

nezistené

1005

stolík polkruhový - hnedý povrch, noha čiernej farby

nezistené

1006

stolík polkruhový - hnedý povrch, noha čiernej farby

nezistené

1007

kovový trezor s policami

nezistené

1008

kožené kreslo, hnedej farby

nezistené

1009

kožené kreslo, hnedej farby

nezistené

1010

kožená sedačka, hnedej farby

nezistené

1011

drevený konferenčný stolík hnedej farby

nezistené

1012

masívny kancelársky stôl so 6 zásuvkami - hnedý, drevo

nezistené

1013

luster so 6 hlavami s prevedením kov, sklo, drevo

nezistené

1014

bordový koberec s bodkovaným vzorom

nezistené

1015

kožené kreslo čiernej farby

nezistené opotrebované

1016

kožené kreslo čiernej farby

nezistené

1017

kožená sedačka, čiernej farby

1018

stolík čiernej farby s odkladacím priestorom

1019

plynový ohrievač na propán bután značky PATIO HEATER

1020

taburetka čierna - látková

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

bežná
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
nezistené opotrebované

1021

drevená skrinka na topánky

nezistené

1022

drevená skrinka na topánky

nezistené

1023

drevená skrinka na topánky

nezistené

1024

drevená skrinka na topánky

nezistené

1025

drevená skrinka na topánky

nezistené

1026

drevená skrinka na topánky

nezistené

1027

drevená skrinka na topánky

nezistené

1028

drevená skrinka na topánky

nezistené

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná

5,00 €
5,00 €
20,00 €
35,00 €
30,00 €
15,00 €
30,00 €
100,00 €
50,00 €
20,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
15,00 €
15,00 €
150,00 €
70,00 €
70,00 €
150,00 €
100,00 €
150,00 €
15,00 €
50,00 €
10,00 €
15,00 €
30,00 €
15,00 €
100,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
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bežná
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť

1029

drevená skrinka na topánky

1030

drevená skrinka na topánky

1031

drevená skrinka na topánky

1032

drevená dvojdverová skriňa na kabáty, s čiernou farbou na bočných stranách

1033

štvordielny drevený tmavý skriňový set kombinovaný dvoma dvojdverovými
skrinkami, skrinkou s troma zásuvkami a kovovými rúčkami a skrinka so
sklenenými dvojitými dvierkami

nezistené

1034

nástenný obraz s motívom New York

nezistené

1035

nástenný obraz s motívom New York

nezistené

1036

nástenný obraz s motívom Rio de Janeiro

nezistené

1037

nástenný obraz s motívom Rio de Janeiro

nezistené

1038

nástenný obraz s motívom Paris

nezistené

1039

nástenný obraz s motívom Paris

nezistené

1040

nástenný obraz s motívom deti s kvetmi

nezistené

1041

nástenný obraz s motívom deti s kvetmi

nezistené

1042
1043

Deň vydania: 20.09.2016

nezistené

drevená trojdielna skriňa s dverami hnedej farby s bielou farbou na bočných
stranách
dvanásťdielna uzamykateľná skriňa na štatstvo hliníkovej konštrukcie, bordovej
farby

nezistené
nezistené

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

1044

neotočná stolička bordovej farby

nezistené opotrebované

1045

bezpečnostná skrinka značky TASSAT

nezistené

1046

pár pingpongových rakiet spolu s piatimi pingpongovými loptičkami

nezistené

1047

pár pingpongových rakiet spolu s piatimi pingpongovými loptičkami

nezistené

1048

stolové hodiny s kovovom vyhotovení (imitácia bronzu a mramoru)

nezistené

1049

štvordielny drevený robusný nábytkový set hnedej farby s dvoma sklenenými
vitrínami

nezistené

1050

drevená skriňa, uzamykateľná

nezistené opotrebované

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť
bežná
nezistené
opotrebovanosť

1051

jednodielna menšia drevená skrinka

1052

mikrovlnná rúra značky VIBOCOLD

1053

mrenosný mraziaci box značky ELECTROLUX

1054

drevený stôl hnedej farby

nezistené opotrebované

1055

tlačiareň značky EPSON, model LX-300 + II

nezistené poškodené

1056

CRT monitor značky DAEWOO, bielej farby

nezistené

1057

dvojdielna drevená skrinka, tmavohnedej farby, malá, s kovovými rúčkami

nezistené

1058

dvojdielna drevená skrinka, tmavohnedej farby, veľká, bez rúčiek

nezistené

1059

kovová regálová konštrukcia hnedej farby s policami

nezistené

1060

kovová regálová konštrukcia hnedej farby s policami

nezistené

bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť
bežná
opotrebovanosť

10,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
70,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
50,00 €
5,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
150,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
10,00 €
20,00 €
30,00 €
50,00 €
50,00 €

Peňažná pohľadávka
Poradové čísloDlžník

Juraj Behinský, Bazovského 4,

Právny dôvod vzniku

Celková suma Súpisová hodnota

hotovosť v pokladni spoločnosti úpadcu, nevydaná
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Juraj Behinský, Bazovského 4,
Nitra

hotovosť v pokladni spoločnosti úpadcu, nevydaná
správcovi

Deň vydania: 20.09.2016
50 986,00 €

50 986,00 €

K021548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kotásková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priekopnícka 12518/15A, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2016 S 1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp.č. druh zložky

1

dôvod
deň zapísania a
zapísania do zaradenia do
popis
súpisu
súpisu

iná majetková hodnota§38 písm. h) vyhlášky VP úpadcu
č. 665/2005 Z. z.

8.9.2016

hodnota v
EUR

Nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu na základe uznesenia Okresného súdu
Bratislava I, č.k. 3K/27/2016, zo dňa 27.7.2016 zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 148/2016, zo dňa 02.08.2016.

V Bratislave, dňa 09.09.2016

_____________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Majling- komplementár

K021549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kotásková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priekopnícka 12518/15A, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k.s.
Sídlo správcu:
Palárikova 14, 811 04 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2016 S 1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ako správca úpadcu týmto zverejňujem súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653.
Druh
Poradie
opis zabezpečenej Zabezpečená Deň
Deň
zabezpečovacieho
zabezpečovacieho
pohľadávky
suma
vzniku
registrácie
práva
práva
Pohľadávky vznikli
na základe Zmluvy o
splátkovom úvere č.
5036461223,
uzatvorenej medzi
veriteľom a
zabezpečovacie
záložné právo
51 092,71 € 13.3.2013 13.3.2013
úpadcom dňa
právo prvé v poradí
22.02.2013.
Pohľadávka vznikla
neuhradením istiny,
úrokov a úrokov z
omeškania.

Poradie
Právny dôvod zriadenia a
podľa času vzniku zabezpečovacieho
registrácie práva
Zmluva o zriadení záložného
práva k nehnuteľnostiam a
Mandátna zmluva zo dňa
22.2.2013 v znení dodatku č.
poradie sa 1 zo dňa 12.3.2013. Záložené
riadi časom právo vzniklo vkladom do
(dňom)
katastra nehnuteľností, číslo
registrácie vkladu: V 3814/13, vklad
povolený dňa 13.3.2013
Správou katastra pre hlavné
mesto Slovenskej republiky
Bratislavu.

BYT:

súp.č. druh zložky

číslo
poschodia

1

dôvod zapísania do
súpisu

deň
zapísania a
popis
zaradenia do
súpisu

podiel na spoločných
častiach,
zariadeniach,
katastrálne
príslušenstve a
územie
spoluvlastnícky
podiel k pozemku

obec

číslo listu vlastníctva

štát

orientačné
číslo
číslo
bytu
vchodu

súpisné parcelové spoluvlastnícky hodnota v
číslo
číslo
podiel
EUR

byt -§ 38
písm. c)
VP úpadcu
vyhlášky č.
665/2005 Z.z.

8.9.2016

jednoizbový byt v
novostavbe s terasou, s
veľkými oknami,
bezbariérový,
Bratislava SR
kuchynská linka,
kúpeľňa, WC,
nezariadený, k bytu
patrí parkovacie miesto

1.

Podunajské
Biskupice

6276

3230/60615

ulica

12518

C KN
4666/2

Priekopnícka

15/A

1/1

43 284,53 €
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POZEMKY:

druh
súp.č.
zložky

2

3

deň
dôvod
zapísania a
zapísania
druh
zaradenia
do súpisu
do súpisu

pozemok
-38 písm.
a)
VP úpadcu 8.9.2016
vyhlášky č.
665/2005
Z.z.
pozemok
-38 písm.
a)
VP úpadcu 8.9.2016
vyhlášky č.
665/2005
Z.z.

výmera/
štát obec
m2

katastrálne číslo listu parcelové spoluvlastnícky hodnota
územie
vlastníctva číslo
podiel
v EUR

záhrady 100

BA- m. č.
Podunajské
SR Podunajské
5352
Biskupice
Biskupice

CKN
4666/1

2/15

2 308,80
€

ostatné
380
plochy

BA- m. č.
Podunajské
SR Podunajské
6269
Biskupice
Biskupice

C KN
4668/2

1/15

4 386,72
€

V Bratislave, dňa 09.09.2016

_____________________________________
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Majling- komplementár

K021550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubor Čirkes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2516/29, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1982
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Ľubor Čirkes, nar. 20.10.1982, bytom SNP
2516/26, 066 01 Humenné, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) 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 veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2
ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu, sú povinní zložiť na účet č. v tvare IBAN: SK46 0900 0000 0004 6290 9753, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K021551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Green Art a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 808 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka: Green Art a. s. so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 36 808 601
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „ZKR“)
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 14.09.2016
Začiatok konania: 14,55 hod.
Prítomní:
- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
-

členovia veriteľského výboru:

1.

člen: Ing. Achim Fridrik, Kozičkova 9, Bratislava, zastúpený: Ing. Andrej Hornáček

2.

člen: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155,
zastúpený: Mgr. Roman Tekely

3.

člen: Ing. Miroslav Welter, Royova 6, Bratislava, zastúpený: Ing. Andrej Hornáček

PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
AD 1. Otvorenie
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Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Erik Bilský,
pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca dlžníka JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe predsedu
veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

Nikto

ZDRŽAL SA:

Nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV- 36R/2/2016
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155.
AD. 3. Rôzne
V rámci uvedeného bodu členovia veriteľského výboru rokovali so správcom o ďalšom postupe v rámci
reštrukturalizačného konania, ako aj o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka.
AD 4. Záver
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., zastúpený Mgr.
Romanom Tekelym, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto
zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 01-VV- 36R/2/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5
ZKR v Obchodnom vestníku.
V Trnave, 14.09.2016
...........................................................
predseda veriteľského výboru
Všeobecná úverová banka, a. s.,
v zast.: Mgr. Roman Tekely

K021552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRIMPARK, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 056 499
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 6/2010 S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K 6/2010
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oznamuje, že preraďuje zo súpisu všeobecnej podstaty do súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská
konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO:35 776 005 nehnuteľný majetok úpadcu zapísaný na
liste vlastníctva číslo 9127 pre katastrálne územie a obec Lučenec ako CKN parcela číslo 435/5 o výmere 79 m2
zastavané plochy a nádvoria, v cene určenej znalcom na sumu 6.766,35€ a CKN parcela číslo 435/6 o výmere 32
m2 zastavané plochy a nádvoria, v cene určenej znalcom na sumu 2.740,80 €, na zabezpečenie pohľadávky
veriteľa
v
celkovej
zistenej
výške
16.243,34
€.

K021553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Roth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 1429/9, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 069 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2015 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Marcel Roth, nar.: 01.10.1989, bytom Pod lesom 1429/9, 060
01 Kežmarok, sp.zn.: 1K/50/2015
1. Iná majetková hodnota – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov sp.
zn.: 1K/50/2015-49 zo dňa 23.11.2015. Súpisová hodnota 663,88 eur.
V Bardejove dňa 12.09.2016
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
správca

K021554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Holečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 247, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.9.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/5/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Holečka, nar. 11.09.1968, bytom: 935 22 Kozárovce
č.247, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27K/5/2016, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Miroslav Zoček, nar. 04.08.1985,
bytom: Hlavná 24/16, 966 53 Hronský Beňadik. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva o pôžičke zo dňa
8.11.2013, ktorou veriteľ požičal úpadcovi sumu vo výške 6.500,- EUR so splatnosťou dňa 15.12.2013. Celková
prihlásená suma: 8.867,80 €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Marek Piršel, správca

K021555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Hlopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záborského 2908/10, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Z á p i s n i c a zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov úpadcu Vladimír Hlopko, nar. 6.6.1966, bytom
Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, v konkurznom konaní na Okresnom súde Prešov pod č.k. 4K 1/2016,
spísaná dňa 9.9.2016 v kancelárii správcu - Hlavná 13, Prešov
Prezentácia bola vykonaná v čase od 08.50 hod. do 09.00 hod., pričom sa prezentoval
veriteľ č. 1 – Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava – s počtom hlasov 100
veriteľ č. 2 – SR – Daňový úrad Prešov – s počtom hlasov 121.843
Na schôdzi veriteľov bola prítomná Marta Bakoňová – správcom poverená zapisovateľka.
Po prezentácii správca oboznámil prítomného veriteľa s tým, že schôdze sa zúčastňujú dvaja veritelia s
počtom 121.943 hlasov oprávnených hlasovať. Schôdza veriteľov je podľa § 35 ods. 3 ZKR
uznášaniaschopná. Podľa § 35 ods. 4 ZKR má právo na schôdzi veriteľov hlasovať iba veriteľ, ktorého
pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Podľa §
28 ods. 3 ZKR nemá hlasovacie právo veriteľ pohľadávky, ktorá bola prihlásená po základnej prihlasovacej
lehote. Veriteľ pohľadávky, spojenej so záväzkom podriadenosti podľa osobitného zákona, ani veriteľ, ktorý
sa uspokojuje v poradí ako podriadený veriteľ (§ 95 ods. 3), nemá právo hlasovať ani právo byť volený.
II. Správca otvoril schôdzu veriteľov a oboznámil prítomného veriteľa s tým, že
- veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom schôdze
veriteľov zverejneným v OV č. 144/2016 dňa 27.7.2016
- schôdzi bude predsedať správca v zmysle § 35 ods. 1 ZKR
- program rokovania schôdze možno meniť alebo doplniť len za podmienok podľa § 35 ods. 5 ZKR
- rozsah hlasovacích práv na tejto schôdzi je v súlade s § 35 ods. 4 ZKR a § 28 ods. 3 a preto na každé jedno euro
zistenej sumy pohľadávky má prítomný veriteľ oprávnený hlasovať jeden hlas
- pri voľbe zástupcu veriteľov majú podľa § 35 ods. 3 a § 37 ods. 2 ZKR hlasovacie právo a právo byť volení
nezabezpečení veritelia a zabezpečení v rozsahu, v akom pravdepodobne nebudú uspokojení z oddelenej podstaty.
Pre voľbu zástupcu veriteľov podľa § 37 ods. 2 určuje správca rozsah hlasovacieho práva zabezpečeného veriteľa
č. 2 - pohľadávok č. 2,3,4,5 podľa zoznamu s počtom hlasov 91.843 (121.843 – 30.000)
Celkový počet hlasov pre voľbu zástupcu veriteľov je 99.066 hlasov, z toho prítomný počet hlasov 91.943 (SK a.s. 100, SR-DÚ – 91.843)
III. Správa o činnosti správcu
Správca informoval prítomných veriteľov o úkonoch a činnostiach od vyhlásenia konkurzu do konania prvej schôdze
veriteľov a to hlavne činnosti, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpadcu a súpisu podstát, záväzkov úpadcu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov a to hlavne činnosti, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpadcu a súpisu podstát, záväzkov úpadcu,
spracovania zoznamu pohľadávok a preskúmania prihlášok, o čom boli podané súdu štyri správy. Súpis majetku bol
zverejnený
v OV č. 150/2016 dňa 4.8.2016 a OV č. 152/2016 dňa 8.8.2016. Zapísaný bol majetok v súpisovej hodnote
36.491,76 € a predstavuje :
1/ nehnuteľnosti na LV č. 4381 k.ú. Poprad - byt č. 60, vchod 10, 6. posch, SH - 30.000,00, oddelená podstata
2/ spoluvl. podiel k pozemku, SH - 420,00, všeobecná podstata
3/ cenné papiere – PSIPS, SH - 663,88, všeobecná podstata
4/ obch. podiel v spol. LITHOS s.r.o., SH - 5.000,00, všeobecná podstata
5/ nespotrebovaný preddavok, SH - 407,88, všeobecná podstata
Bola podaná informácia o pohľadávkach proti podstate, ktoré sú vo výške 38,79 € a pozostávajú z poplatkov
bankám za súčinnosť, poštovné a kanc. potreby – toner.
Správca dal o prednesenej správe hlasovať.
Hlasovanie
Za : 121.943 hlasov – veritelia č. 1,2
Proti : 0 hlasov
Zdržal sa : 0 hlasov
Uznesenie č. 1 schôdze veriteľov :
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Proti prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky.
IV. Rozhodovanie o výmene správcu
Správca v súlade s ust. § 36 ZKR vyzval prítomných veriteľov oprávnených na hlasovanie, na vyjadrenie, či
majú návrh na výmenu správcu. Prítomní veritelia oprávnení hlasovať nepredložili návrh na výmenu
správcu. Predseda schôdze dal preto hlasovať o potvrdení správcu vo funkcii.
Hlasovanie
Za : 121.943 hlasov - veritelia č. 1,2
Proti : 0 hlasov
Zdržal sa : 0 hlasov
Uznesenie č. 2 schôdze veriteľov :
Schôdza veriteľov potvrdzuje, že prítomní veritelia nepredložili návrh na výmenu správcu a preto potvrdzuje vo
funkcii správcu JUDr. Jozefa Tarabčáka, Hlavná 13, Prešov, doterajšieho správcu.
V. Voľba zástupcu veriteľov
Vzhľadom k tomu, že súd uznal konkurz za malý uznesením z 2.6.2016, volí schôdza veriteľov v zmysle § 107 ods.
2 ZKR zástupcu veriteľov. Podľa § 37 ods. 1 a § 35 ods. 2 tretia veta ZKR, o zvolení zástupcu veriteľov hlasuje
veriteľ nezabezpečenej pohľadávky na návrh predsedu schôdze veriteľov.
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Podľa § 35 ods. 4 ZKR má právo hlasovať na schôdzi veriteľov veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase jej konania
zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Na každé euro zistenej pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Podľa §
37 ods. 2 ZKR má právo hlasovať aj zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka
pravdepodobne nebude uspokojená z jeho oddelenej podstaty.
Pre hlasovanie o zástupcovi nezabezpečených veriteľov majú prítomní veritelia 91.943 hlasov.
Predseda schôdze navrhol za zástupcu nezabezpečených veriteľov veriteľa č. 1 - Slovenská konsolidačná a.s.,
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
Hlasovanie
Za : 91.943 hlasov
Proti : 0 hlasov
Zdržal sa : 0 hlasov
Uznesenie č. 3 schôdze veriteľov :
Schôdza veriteľov volí za zástupcu nezabezpečených veriteľov veriteľa č. 1 – Slovenská konsolidačná a.s.,
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
Proti prijatému uzneseniu neboli žiadne námietky.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov, správca schôdzu veriteľov ukončil
o 9.30 hod.
V Prešove 9.9.2016
Zapísal : Marta Bakoňová, poverená správcom
JUDr. Jozef Tarabčák, správca, predseda schôdze veriteľov

K021556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hotelové apartmány s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biele vody 252, 05376 Mlynky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 198 485
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/24/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing.
Dagmar
Číslo
So sídlom Hlavná 25, 04001 Košice

PRIVIDI,
správcu

PhD.
S1204

Správca podstaty Hotelové apartmány s.r.o. Biele vody 252, 05376 Mlynky

Podľa §96 Ods. 2 ZKR s účinosťou od 1. januára 2012 správca oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa §96 Ods. 2 ZKR s účinosťou od 1. januára 2012 správca oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti podstate a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh.

Ing. Dagmar PRIVIDI, PhD.

K021557
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 všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Anna Naštová, nar. 07.08.1962, trvale bytom: Lomnická 886/75, 093 03 Vranov nad Topľou,
v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal pohľadávky do
súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedené súpisové zložky:
1/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis:
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou:
– mesačný príjem za mesiac marec 2016 vo výške 150,- Eur
Deň zápisu 13.04.2016
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
2/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis:
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou:
– mesačný príjem za mesiac apríl 2016 vo výške 150,- Eur
Deň zápisu 03.06.2016
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
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3/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis:
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou:
– mesačný príjem za mesiac máj 2016 vo výške 150,- Eur
Deň zápisu 29.07.2016
Vlastníctvo úpadcu: 1/1

4/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení .
Popis: Zaúčtovanie kladných úrokov k 30.06.2016 : 0,03 Eur na bankovom účte IBAN SK 41 7500 0000 0040 2174
0364, mena EUR, Československá obchodná banka a.s.
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku 0,03 Eur

JUDr. Marián Novikmec, správca

K021558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BISO Schrattenecker, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 747 343
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/15/2015 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/15/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2R/15/2015, zo dňa 27.05.2016 (zverejnené v OV 207/2016 zo
dňa 03.06.2016) súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: BISO Schrattenecker, s.r.o., so sídlom Horná 13, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 747 343 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 03.05.2016 a ukončil reštrukturalizáciu
dlžníka: BISO Schrattenecker, s.r.o. , so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 747 343.
Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom: BISO Schrattenecker,
s.r.o. , so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 747 343, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s.r.o. , so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 747 343, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 28603/S.
Dozorným správcom je Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 866 555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 582/S, značka
správcu pridelená správcovi Ministerstvom spravodlivosti SR: S1405.
Súhlasu dozorného správcu podliehajú všetky právne úkony Dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle
§ 10 ZKR.
Súhlasu správcu počas dozornej správy ďalej podliehajú tieto právne úkony Dlžníka:
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
-

založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo inej právnickej osoby,

-

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom, záložným
právom alebo inou ťarchou,
uzatvorenie zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov v rozsahu presahujúcom 5.000 EUR,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
-

právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúci právny úkon,

-

právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok,

-

právny úkon, ktorým Dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie,

právny úkon, ktorým Dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok, platí pre právne úkony vykonané v rámci bežného obchodného styku
právny úkon, ktorým Dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 1% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok, platí pre právne úkony vykonané nad rámec bežného obchodného styku
-

právny úkon voči osobe spriaznenej s Dlžníkom,

každý právny úkon mimo bežnej obchodnej činnosti, ktorý sa týka majetku Dlžníka vrátane investícií Dlžníka do
budúceho majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5.000 EUR, resp. všetky právne úkony, ktoré sa týkajú majetku
Dlžníka vrátane investícií Dlžníka do budúceho majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 EUR za
kalendárny mesiac
-

právny úkon, ktorého účinkom je vznik, zmena alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu.

právne úkony, ktoré smerujú k objednávke, či k uzatvoreniu právneho úkonu, resp. uzatvorenie samotného
právneho úkonu , na základe ktorého majú byť Dlžníkovi poskytované 3. Osobou služby právneho poradenstva,
marketingového poradenstva, alebo akýchkoľvek marketingových služieb, ekonomického poradenstva, alebo
akýchkoľvek ekonomických služieb a poradenstva akéhokoľvek typu, druhu, rozsahu.

Súhlas dozorného správcu s úkonom dlžníka musí byť získaný dlžníkom vopred a musí byť písomný.
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Poučenie: Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným
splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

V Banskej Bystrici, dňa 04.06.2016
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K021559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: N. S. F. s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaselská 2420/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 843 859
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

Peňažné pohľadávky z účtu:

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu
do
súpisu Dátum zápisu do
Popis peňažnej pohľadávky
majetku
súpisu majetku

222

§ 67 ods.
písm. b)

1

223

§ 67 ods.
písm. b)

1

Celková
suma

Súpisová
hodnota v €

12.09.2016

Vrátenie alikvotnej čiastky pri ukončení zmluvy o poskytovaní
služieb so spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 198,49 € 198,49 €
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967

13.09.2016

Vrátenie alikvotnej čiastky pri ukončení zmluvy o poistení majetku
so spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
32,96
Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO:
00 585 441

V Žiline, 14.09.2016, Mgr. Gustáv Palider, BSBA,
komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k. s., Správca úpadcu
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K021560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FARMSYSTEMS s.r.o. “v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 928 999
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/16/2015 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/16/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 2R/16/2015, zo dňa 27.05.2016 (zverejnené v OV 108/2016 zo
dňa 06.06.2016) súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: FARMSYSTEMS s.r.o. “v reštrukturalizácii“, so sídlom
Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 928 999 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 03.05.2016 a ukončil
reštrukturalizáciu dlžníka: FARMSYSTEMS s.r.o. “v reštrukturalizácii“, so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 35 928 999.
Podľa potvrdeného reštrukturalizačného plánu sa zavádza dozorná správa nad dlžníkom: FARMSYSTEMS s.r.o. “v
reštrukturalizácii“, so sídlom Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 928 999, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 28703/S.
Dozorným správcom je Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 866 555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 582/S, značka
správcu pridelená správcovi Ministerstvom spravodlivosti SR: S1405.
Súhlasu dozorného správcu podliehajú všetky právne úkony Dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle
§ 10 ZKR.
Súhlasu správcu počas dozornej správy ďalej podliehajú tieto právne úkony Dlžníka:
právny úkon, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,
-

založenie obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo inej právnickej osoby,

-

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,

prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom, záložným
právom alebo inou ťarchou,
uzatvorenie zmluvy o úvere alebo o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov v rozsahu presahujúcom 5.000 EUR,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
-

právny úkon bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúci právny úkon,

-

právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok,

-

právny úkon, ktorým Dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie,

právny úkon, ktorým Dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok, platí pre právne úkony vykonané v rámci bežného obchodného styku
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právny úkon, ktorým Dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 1% jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok, platí pre právne úkony vykonané nad rámec bežného obchodného styku
-

právny úkon voči osobe spriaznenej s Dlžníkom,

každý právny úkon mimo bežnej obchodnej činnosti, ktorý sa týka majetku Dlžníka vrátane investícií Dlžníka do
budúceho majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5.000 EUR, resp. všetky právne úkony, ktoré sa týkajú majetku
Dlžníka vrátane investícií Dlžníka do budúceho majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 10.000 EUR za
kalendárny mesiac
-

právny úkon, ktorého účinkom je vznik, zmena alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu.

právne úkony, ktoré smerujú k objednávke, či k uzatvoreniu právneho úkonu, resp. uzatvorenie samotného
právneho úkonu , na základe ktorého majú byť Dlžníkovi poskytované 3. Osobou služby právneho poradenstva,
marketingového poradenstva, alebo akýchkoľvek marketingových služieb, ekonomického poradenstva, alebo
akýchkoľvek ekonomických služieb a poradenstva akéhokoľvek typu, druhu, rozsahu.
Súhlas dozorného správcu s úkonom dlžníka musí byť získaný dlžníkom vopred a musí byť písomný.
Poučenie: Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným
splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

V Banskej Bystrici, dňa 07.06.2016
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K021561
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1 zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod por. č. 212: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 76.248,32 Eur;
2. pohľadávka veriteľa Inšpektorát práce, Trnava, so sídlom Jána Bottu 4, 917 01 Trnava, IČO: 35 627 361,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1 zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod por. č. 213: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 33.000,- Eur.
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K021562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TITOL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 116, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 781 274
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2015 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005, o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty
na prihlasovanie pohľadávok bola správcovi doručená súhrnná prihláška 4 nezabezpečených pohľadávok, ktoré
boli zapísané do zoznamu pohľadávok. Veriteľ prihlásených pohľadávok: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava; IČO: 36677281; právny dôvod: Nezaplatené faktúry za elektrinu; Jednotlivé prihlásené sumy: 578,82 €,
257,33 €, 643,67 €, 274,60 €.

K021563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL IB s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 692 751
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2015 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO

Ulica

číslo Obec

PSČ

V A V invest, s.r.o. „v konkurze“

31 615 325

Námestie SNP

3

974 01 1 704 652,65 EUR

Banská Bystrica

Prihlásená suma – Celková suma

JUDr. Tomáš Kohút, správca úpadcu REAL IB s.r.o.
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K021564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aqua Mineral s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 292 163
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4k/52/2013 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/52/2013-242 zo dňa 24.04.2014, ktorý bol uverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 82/2014 zo dňa 30.04.2014, značka záznamu: K008166, bol na majetok dlžníka Aqua
Mineral, s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 44 292 163 zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 70063/B (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bol som ustanovený do
funkcie správcu.
Správca týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje, že
nižšie uvedená pohľadávka bola zaradená do súpisu majetku všeobecnej podstaty do časti „Úhrady vykonané na
účet správcu (speňažené pohľadávky)“, na základe platobného prevodu zo dňa 03.08.2016 na účet správcu,
zriadený na účely tohto konkurzného konania:
Úhrady vykonané na účet správcu (speňažené pohľadávky)
Poradové číslo
Uhradená suma
Mena Právny dôvod úhrady
49.
115,28
Euro vymoženie pohľadávky v exekučnom konaní

Dlžník/Popierajúci veriteľ
A.N.E.S., a.s.

Pre prehľadnosť, správca zverejňuje aktualizovaný súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý zohľadňuje vyššie
uvedené úhradu.
Súpis majetku všeobecnej podstaty
vyhotovený v zmysle § 76 a § 77 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky 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
Úhrady vykonané na účet správcu (speňažené pohľadávky)
Poradové číslo Uhradená suma
Mena Právny dôvod úhrady
Dlžník/Popierajúci veriteľ
585,73
fa
00163/2011
1.
Euro
CROMATOP s.r.o.
(461,89 + 123,84)
+ úroky z omeškania
510,28
2.
Euro fa 00141/2011 + úroky z omeškania
Hurban gsl s.r.o.
(401,59 + 108,69)
3.
4,32
Euro fa 00626/2011
Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina
4.
11,22
Euro fa 00537/2011
REPROservis Kováč, s.r.o.
5.
0,13
Euro fa 00436/2011
DELTA-NZTRANS spol. s r.o.
2.964,2
fa
00368/2011
6.
Euro
COOP JLC, a.s.
(2.348,23 +615,97)
+ úroky z omeškania
fa 00481/2011
302,18
7.
Euro fa
00562/2011 Vladimír Ožvald
(241,92 + 60,26)
+ úroky z omeškania
8.
47,23
Euro
Neidentifikovateľný
9.
221,35
Euro
Neidentifikovateľný
10.
132,31
Euro
Neidentifikovateľný
11.
85,54
Euro fa 00439/2011
VaV Market, s.r.o.
12.
350,00
Euro Kaucia za popretie pohľadávky pod por. č. 79
Ing. Ivan Škorpil
13.
350,00
Euro Kaucia za popretie pohľadávky pod por. č. 80
Ing. Ivan Škorpil
14.
350,00
Euro Kaucia za popretie pohľadávky pod por. č. 80
Tomáš Moravčík
15.
350,00
Euro Kaucia za popretie pohľadávky pod por. č. 87
Ing. Ivan Škorpil
16.
350,00
Euro Kaucia za popretie pohľadávky pod por. č. 88
Ing. Ivan Škorpil
17.
432,29
Euro fa 00169/2011
Ing. Lívia Kastlová
491,69
18.
Euro fa 00104/2011
CBA Slovakia, s.r.o
(377,40 + 114,29)
103,62
fa
00538/2011
19.
Euro
ILAVČAN, s.r.o.
(78,62 + 25)
+ úroky z omeškania
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Celková suma

17,76
18,43
181,56
50,11
8,21
8,54
9,22
16,32
558,84
186,28
186,28
121,97
186,28
372,55
5.402,08
186,28
2.675,15
1,35
26,35
65,40
115,28
18.036,33
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Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

fa 00549/2011
fa 00541/2011
fa 00266/2011
fa 00548/2011
fa 00587/2011
fa 00612/2011
fa 00719/2011
fa 00551/2011
fa 00125/2011
fa 00145/2011
fa 00155/2011
fa 00170/2011
fa 00202/2011
fa 00231/2011
fa 00259/2011
fa 00664/2011
úroky z omeškania k položkám č. 28 až 35.
úroky z omeškania k položke č. 27
fa 00195/2011
úroky z omeškania k položke č. 22
vymoženie pohľadávky v exekučnom konaní

Peňažné pohľadávky z obchodného styku
Poradové číslo Celková suma Mena Právny dôvod vzniku
1.
34,85
Euro fa 00148/2011
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Banícka krčma – Marián Sýkora
Anna Báštyová – ANITA
Igor Dudinský STARDRINK
Ing. Stanislav KLOCHÁŇ – KLOST
Banícka krčma – Marián Sýkora
Banícka krčma – Marián Sýkora
Banícka krčma – Marián Sýkora
Jana Orsághová
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
Jana Orsághová
A.N.E.S., a.s.
Igor Dudinský STARDRINK
A.N.E.S.,a.s.

Dlžník
ALBA – R, spol. s r.o.

140,30

Euro

fa 00390/2011

Anna Kurucová – ARLEK

81,05

Euro

fa 00503/2011

Anna Kurucová – ARLEK

34,99

Euro

fa 00614/2011

Anna Kurucová – ARLEK

69,98

Euro

fa 00600/2011

Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT

137,50

Euro

fa 00120/2011

Augustín Šipikal – SLOVKONTAKT

459,65

Euro

fa 00177/2011

BAREPO s.r.o.

3.265,92

Euro

fa 00530/2011

BB DEAL s.r.o.

3.265,92

Euro

fa 00531/2011

BB DEAL s.r.o.

653,18

Euro

fa 00647/2011

BB DEAL s.r.o.

2.612,74

Euro

fa 00692/2011

BB DEAL s.r.o.

2.612,74

Euro

fa 00693/2011

BB DEAL s.r.o.

30,37

Euro

fa 00328/2011

BEST ONE s.r.o.

8,35

Euro

fa 00581/2011

Branislav Stískal

50,11

Euro

fa 00509/2011

8,64

Euro

fa 00718/2011

Branislav Vlčko

1.953,50

Euro

fa 00712/2011

CBA Slovakia, s.r.o

1.693,44

Euro

fa 00320/2011

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Branislav Vlčko

236,28

Euro

fa 00321/2011

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

20.
21.

2.201,47

Euro

fa 00322/2011

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

1.862,78

Euro

fa 00323/2011

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

22.
23.
24.

1.693,44
1.016,06
1.354,75

Euro
Euro
Euro

fa 00332/2011
fa 00333/2011
fa 00334/2011

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

677,38
508,03
1.693,44
2.408,92
677,38
550,37

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

fa 00335/2011
fa 00336/2011
fa 00337/2011
fa 00341/2011
fa 00342/2011
fa 00343/2011

COOP
COOP
COOP
COOP
COOP
COOP

Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

846,72

Euro

fa 00344/2011

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

1.016,60
2.032,13
1.354,75
123,55
677,38
362,88
1.935,36
3.974,40
2.921,76

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

fa 00345/2011
fa 00346/2011
fa 00347/2011
fa 00348/2011
fa 00356/2011
fa 00700/2011
fa 00002/2011
fa 00003/2011
fa 00004/2011

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Drink spol. s r.o.
eM-Be s.r.o.
eM-Be s.r.o.
eM-Be s.r.o.

209,95

Euro

fa 00547/2011

Engin Kreci – PARADISSO

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

50,11
33,41
25,06
96,77
1,19
36,00
35,26
9,20
114,60

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

fa 00546/2011
fa 00627/2011
fa 00580/2011
fa 00685/2011
fa 00273/2011
fa 00595/2011
fa OFPD11018
fa OFPD11030
fa OFPD11042

Engin Kreci – PARADISSO
Engin Kreci – PARADISSO
Eva Satmarová
FELDON s.r.o.
FOOD FARM, s.r.o.
FORZUZ s.r.o.
Helena Švarcová
Helena Švarcová
Helena Švarcová

1.530,59

Euro

fa 00057/2010

HELIO, spol. s r.o.

52.
53.
54.
55.

41,76
27,36
50,11

Euro
Euro
Euro

fa 00590/2011
fa 00689/2011
fa 00577/2011

Honstav s.r.o.
Honstav s.r.o.
Hotel Jantár Dudince s.r.o.

75,17

Euro

fa 00713/2011

Hotel Jantár Dudince s.r.o.

56.
57.

109,92

Euro

fa 00652/2011

Hotel Prameň Dudince s.r.o.

121,92

Euro

fa 00680/2011

Hotel Prameň Dudince s.r.o.

58.
59.
60.
61.

27,00
950,77
10,80

Euro
Euro
Euro

fa 00285/2011
fa 00300/2011
fa 00327/2011

Igor Dudinský STARDRINK
Igor Dudinský STARDRINK
Igor Dudinský STARDRINK

769,39

Euro

fa 00397/2011

Igor Dudinský STARDRINK

62.
63.

1.328,00
133,06

Euro
Euro

fa 00479/2011
fa 00492/2011

64.

33,41

Euro

fa 00506/2011

Igor Dudinský STARDRINK
ILAVČAN, s.r.o.
Ingrid Kyseľová

65.

16,70

Euro

fa 00586/2011

66.

16,70

Euro

fa 00637/2011

67.
68.
69.
70.
71.

382,24
919,30
457,22
200,00

Euro
Euro
Euro
Euro

fa 00161/2011
fa 00181/2011
fa 00398/2011
fa 00534/2011

INTERBEER,
INTERBEER,
INTERBEER,
INTERBEER,

15,04

Euro

fa 00508/2011

Irena Palovičová

72.
73.
74.
75.

12,76
4,32
47,52

Euro
Euro
Euro

fa 00552/2011
fa 00606/2011
fa 00634/2011

Irena Palovičová
Irena Palovičová
J&T Logistic s.r.o.

14,40

Euro

fa 00667/2011

J&T Logistic s.r.o.

76.
77.

57,31

Euro

fa 00681/2011

J&T Logistic s.r.o.

21,60

Euro

fa 00714/2011

J&T Logistic s.r.o.

78.
79.
80.
81.

42,24
5,76
4,32

Euro
Euro
Euro

fa 00497/2011
fa 00529/2011
fa 00582/2011

Jana Mikulíková
Jana Orsághová
Jana Orsághová

5,76

Euro

fa 00593/2011

Jana Orsághová

82.
83.
84.

5,76
7,20
32,40

Euro
Euro
Euro

fa 00640/2011
fa 00659/2011
fa 00389/2011

Jana Orsághová
Jaromír Stančík – OKO U HADÍKA
Jaroslav Kučerov

Ingrid Kyseľová
Ingrid Kyseľová
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

16,70
14,40
689,47
70,80
248,42
319,31

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

fa 00507/2011
fa 00671/2011
fa 00483/2011
fa 00618/2011
fa 00088/2011 v spojení s dobropisom č. 0013/2011
fa 00290/2011

Jozef Košút
Jozef Košút
Juraj Olajec – S.P.O.
Klub M Odboru mladých matičiarov
LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.
LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.

785,54

Euro

fa 00431/2011

LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

224,38
321,76
50,11
38,88
57,60
38,88
44,35
38,88
25,06
42,05
31,68
31,68
10,08
24,48
14,40
8,64
36,00
48,00
48,00

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

fa 00589/2011
fa 00648/2011
fa 00516/2011
fa 00216/2011
fa 00217/2011
fa 00504/2011
fa 00505/2011
fa 00550/2011
fa 00579/2011
fa 00686/2011
fa 00524/2011
fa 00525/2011
fa 00526/2011
fa 00523/2011
fa 00669/2011
fa 00670/2011
fa 00563/2011
fa 00585/2011
fa 00604/2011

LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.
LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.
Ľubomír Chrien - KLAS
MONTANA, spol. s r.o.
MONTANA, spol. s r.o.
MONTANA, spol. s r.o.
MONTANA, spol. s r.o.
MONTANA, spol. s r.o.
MONTANA, spol. s r.o.
MONTANA, spol. s r.o.
Mária Ľalíková
Mária Ľalíková
Mária Ľalíková
Mária Ľalíková
Mária Ľalíková
Mária Ľalíková
Mesto Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom
Mesto Žiar nad Hronom

48,00

Euro

fa 00636/2011

Mesto Žiar nad Hronom

112.
113.
114.
115.

931,39
0,72
46,66

Euro
Euro
Euro

fa 00704/2011
fa 00354/2011
fa 00515/2011

MiF, s.r.o.
Pavol Tiso – Odťahová služba Trenčín
Penzion na Trojici

46,66

Euro

fa 00542/2011

Penzion na Trojici

116.
117.

23,33

Euro

fa 00591/2011

Penzion na Trojici

31,10

Euro

fa 00715/2011

Penzion na Trojici

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

1.209,60
41,40
97,20
10,80
30,24
34,56
138,24
116,64
45,36
28,08
39,60
45,36
107,64
69,48
43,56
5,76
5,76
581,26

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

fa 00557/2011
fa 00276/2011
fa 00277/2011
fa 00278/2011
fa 00298/2011
fa 00299/2011
fa 00312/2011
fa 00433/2011
fa 00437/2011
fa 00438/2011
fa 00440/2011
fa 00517/2011
fa 00518/2011
fa 00555/2011
fa 00556/2011
fa 00605/2011
fa 00638/2011
fa 00570/2011

136.

38,88

Euro

fa 00152/2011

PIVO – ŠEMRÁK s.r.o.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Pivovary Topvar, a.s.
Provox v.o.s.
Provox v.o.s.
QUATRO-PACK, s.r.o.
Saso Peter

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

668,45
2.845,26
876,17
2.320,40
25,06
50,11
32,26
52,71
51,92
123,55
148,78
186,28
558,84
186,28

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

fa OFPD11038
fa OFPD11043
fa OFPD11044
fa OFPD11046
fa 00576/2011
fa 00655/2011
fa 00687/2011
fa 00696/2011
fa 00021/2011
fa 00375/2011
fa 00663/2011
fa 00665/2011
fa 00677/2011
fa 00678/2011

Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Športcentrum Ekoma s.r.o.
Športcentrum Ekoma s.r.o.
Športcentrum Ekoma s.r.o.
TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.

297,56

Euro

fa 00707/2011

TESCO STORES SR, a.s.
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297,56

Euro

fa 00707/2011

TESCO STORES SR, a.s.

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

446,34
743,90
297,56
459,65
97,20
100,22
846,72
158,54

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

fa 00724/2011
fa 00725/2011
fa 00726/2011
fa 00174/2011
fa 00610/2011
fa 00629/2011
fa 00705/2011
fa 00465/2011

160.

362,88

Euro

fa 00482/2011

TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
TOMI s.r.o.
Topky s.r.o.
Topky s.r.o.
VELBA, s.r.o.
VELBA, s.r.o.
VPS Pavelka a syn

161.

3.830.000,00

Euro

fa 10003

162.

14,40

Euro

fa 00592/2011

SOMMIR,
(právny nástupca XILION s.r.o.)
Zmiešaný tovar Fekiačová Katarína

163.

8,64

Euro

fa 00625/2011

Zmiešaný tovar Fekiačová Katarína

Euro
Euro

fa 00682/2011

Zmiešaný tovar Fekiačová Katarína

164. 7,20
Celková suma 3.906.722,52

s.r.o.

V Bratislave, 14.09.2016
JUDr. Peter Vrábel, správca
značka správcu: S1633

K021565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Martoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 2305, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2008 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2008
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

Oznámenie o dražbe číslo 1
A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

Mgr.Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu Štefan Martoš, nar. 26.02.1952, Pod Kaváriou
2305, 955 01 Topoľčany

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Radlinského

b) Orientačné/ súpisné číslo

5

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

IV.

IČO/ dátum narodenia

d) PSČ

949 01
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IČO/ dátum narodenia

B.
1.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Označenie navrhovateľov
Obchodné
priezvisko

I.

II.

meno/

meno

a Mgr.Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu Štefan Martoš, nar. 26.02.1952, Pod Kaváriou
2305, 955 01 Topoľčany

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Radlinského

b) Orientačné/ súpisné číslo

5

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

IV.

IČO/ dátum narodenia

d) PSČ

949 01

C.

Miesto konania dražby

Notársky úrad JUDr. Jany Jánoškovej, Štefánikova trieda 27,
949 01 Nitra

D.

Dátum konania dražby

29.11.2016

E.

Čas konania dražby

13:00 hod.

F.

Kolo dražby

Prvé

G.

Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1253 vedenom Okresným úradom Topoľčany, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Topoľčany, obec
Topoľčany, okres Topoľčany ako:

pozemok parc. reg. "C" č.

výmera m2 druh pozemku

spôsob využ. p. umiestnenie pozemku

právny vzťah Druh ch.n.

1237
1238
1240
1241
1242

437
46
882
36
840

15
17
4
17
4

4

zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
záhrady
zastavané plochy a nádvoria
záhrady

1
1
1
1
1

Legenda:
spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
17 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova bez označenia súpisným číslom
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a
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4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a
vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Právny vzťah:
4 - Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

súpisné č.

na parcele č.

druh stavby

popis stavby

1534

1237

10

rodinný dom

Druh ch.n.

umiestnenie stavby
1

Legenda:
Druh stavby:
10 - Rodinný dom
Kód umiestnenia stavby:
1 -Stavba postavená na zemskom povrchu
Spoluvlastnícky podiel: 1/8. Zapísanie majetku do súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 186 zo dňa
26.9.2008.
Iné údaje:
- P2-16/04 - 444/04; - Z 2200/06 - 1443/06;- Z 2201/06 - 1444/06; - Z 396/08 - 507/08;- Z 2628/08 - 1689/08;- Z 2634/08
- 1690/08;- Z 3350/08 - 2154/08;- Z 3507/08 - 2155/08; - Z 2567/12 - 1606/12; - Z 361/15 - 303/15;
- Z 2261/16 - 1610/16;
Poznámka: Bez zápisu

H.

Opis predmetu dražby

Stavba: rodinný dom, súp.č. 1534 na parc.č.1237
Jednoposchodová budova štvorcového tvaru. Je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Obvodové steny sú
z kombinovaných materiálov, prevažne murované. Strecha plochá, s klampiarskymi prvkami. Okná sú drevené, dvere sú drevené hladké.
Omietky vápennocementové. Doba výstavby nezistená, vek stavby viac ako 40 rokov. Objekt je napojený na elektrinu, vodovod, kanalizáciu.
Stavba je niekoľko rokov neobývaná, stav zodpovedá predpokladanému veku a zanedbanej údržbe objektu.
Pozemok parc.č. 1237 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria je sčasti zastavaný rodinným domom, zvyšná časť tohto pozemku tvorí
priľahlý pozemok k rodinnému domu, na ktorom sa nachádzajú spevnené chodníky a trávnaté porasty. Pozemok par.č. 1238 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria je zastavaný stavbou bez súp.č. Pozemok parc.č 1240 druh pozemku záhrada je záhrada so sezónnym
využitím. Pozemok parc.č. 1241 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria je zastavaný stavbou bez súp.č. Pozemok parc.č. 1242 druh
pozemku záhrada je záhrada so sezónnym využitím.

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby
I.

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby
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·
Exekučný príkaz EX 255/2003 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na pozemok
parc.č. 1237,1238,1240,1241,1242 na rodinný dom súp.č.1534 na parc.č.1237 spoluvlastnícky podiel 1/8 vlastník
Martoš Štefan od JUDr. František Čaraba súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava -Z 3204/06-1996/06;
·
Exekučné záložné právo podľa Exekučného príkazu Ex 295/2013-19 na zriadenie exekučného záložného práva
k nehnuteľnosti na pozemok parc. C č.1237, 1238, 1240, 1241, 1242 a stavbu rod. dom s.č. 1534 na parc.č. 1237
vlastník Martoš Štefan 1/8, oprávený: ZSE Energia, a.s., IČO: 36677281, ExÚ Košice /Ing. JUDr. Bohumil
Husťak/ - Z 2769/16 - 2003/16;
Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznúcich.

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota predmetu dražby bola stanovená odhadom správcu, pričom tento zohľadnil skutočný stav majetku a trhovú hodnotu rovnakého alebo
porovnateľného majetku v danom mieste a čase.
Na dražbu organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu (zák.č. 527/2002 Z.z.).
Výška najnižšieho podania zodpovedajúca súpisovej hodnote stanovenej správcom je pre prvé kolo dražby v sume 10.373,10 EUR.

K.

Najnižšie podanie

10.373,10 EUR

L.

Minimálne prihodenie

100 EUR

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

1.000 EUR

Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka IBAN: SK65 1100 0000 0029 3902 8427
b) spôsob zloženia dražobnej
vedený v Tatra banka a.s. pod variabilným symbolom 32162008.
zábezpeky
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom ani v hotovosti do pokladne.

c) doklad preukazujúci zloženie Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude
dražobnej zábezpeky
pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

e) vrátenie dražobnej zábezpeky

N.

Minimálne 5 dní pred konaním dražby
Do 5 pracovných dní po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
dražobníka IBAN: SK65 1100 0000 0029 3902 8427 vedený v Tatra banka a.s. pod variabilným symbolom 32162008 a to do 15 dní
odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Obhliadka
(dátum)

predmetu

dražby 4.10.2016 o 14:00 hod.
25.10.2016 o 14:00 hod.

Miesto obhliadky

Topoľčany

Organizačné opatrenia

Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred
konaním obhliadky na tel.č.: 0903 266 087. V prípade, že sa
na obhliadku nenahlási žiaden záujemca, obhliadka sa konať
nebude.

O.

P.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
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Ak vydražiteľ zaplatí úplnú cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia
príklepu. Akonáhle dražobník obdrží úplnú cenu dosiahnutú vydražením podá na príslušnú správu katastra návrh na vklad spolu s
notárskou zápisnicou a to do 3 pracovných dní. Dražobník pred úplným zaplatením ceny dosiahnutej vydražením nie je povinný vydať
zápisnicu z dražby a tiež ani podať návrh na vklad na príslušnú správu katastra. Dražobník po splnení uvedeného (úhrady celej ceny)
vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice.

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

1.Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu
dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak
im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.

S.

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 bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4.
Ak
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 alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má
k
predmetu
dražby
iné
ako
vlastnícke
právo,
vykonať
riadnu
obhliadku
predmetu
dražby.

T.

Notár

a) titul

JUDr.

b) meno

Jana

c) priezvisko

Jánošková

d) sídlo

Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra
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K021566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEANDER THERMAL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 388 572
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2012/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/30/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu MEANDER THERMAL, s.r.o. v konkurze
Spisová značka:1K/30/2012
Miesto konania: Hotel Áčko, Hrabovská cesta 34, 034 01 Ružomberok
Dátum konania: 13.09.2016
Začiatok zasadnutia:11:40 hod.
Prítomní:
Členovia veriteľského výboru:
Prima banka Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru; zastúpený: Mgr. Ivan Pazderka
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.; zastúpený: Mgr. Jozef Hančák
Obec Nižná; zastúpený: Jozef Šveda, prednosta
Správca: Mgr. Richard Koiš, MBA
Predseda veriteľského výboru privítal správcu a prítomných členov veriteľského výboru a otvoril zasadnutie
veriteľského výboru. Skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je podľa ust. § 38 ods. 3 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznášaniaschopné. Predseda veriteľského výboru
oboznámil prítomných s programom zasadnutia veriteľského výboru:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie,
Uloženie záväzného pokynu ohľadom speňažovania majetku Úpadcu,
Uloženie záväzného pokynu ohľadom prebiehajúcich súdnych konaní týkajúcich sa majetku Úpadcu,
Odporučenie, ako postupovať pri archivácii dokladov Úpadcu,
Záver.

Ad 2./ Záväzný pokyn k speňažovaniu majetku Úpadcu
Predseda veriteľského výboru následne oboznámil členov veriteľského výboru s
·
·

Posudkom správcu týkajúcim sa speňažovania majetku v ďalšom priebehu konkurzu zo dňa 07.09.2016 a s
Uznesením Schôdze veriteľov z dnešného dňa, ktorého obsahom je odporúčanie Schôdze veriteľov
ohľadom speňažovania majetku úpadcu a požiadal členov veriteľského výboru o zaujatie stanoviska a k
hlasovaniu o prijatí nasledovného uznesenia:
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UZNESENIE č. 1.
Veriteľský výbor správcovi
udeľuje

súhlas

so samostatným speňažovaním majetku zaradeného do oddelenej podstaty č. 2 bez toho, aby bol súčasne
speňažovaný majetok patriaci do oddelenej podstaty č.1 i majetok patriaci do všeobecnej podstaty.
Za veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. zástupca k uvedenému uvádza, že na základe konzultácie s ostatnými
veriteľmi, veriteľ Prima banka Slovensko, a.s. prehodnotil stanovisko prezentované v dnešný deň na schôdzi
veriteľov ohľadom speňažovania majetku predstavujúceho oddelenú podstatu č. 2 samostatne, t.j. bez súčasného
speňažovania majetku všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty č. 1.
Členovia veriteľského výboru hlasovali za prijatie Uznesenia č. 1 nasledovne:
ZA: nikto
PROTI: Prima banka Slovensko, a.s.; Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.; Obec Nižná
ZDRŽAL SA: nikto
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že Uznesenie č. 1. nebolo prijaté, keďže proti jeho prijatiu hlasovali
všetci členovia veriteľského výboru.

Ad 3./ Záväzný pokyn k prebiehajúcim súdnym konaniam, v ktorých správca Úpadcu vystupuje ako žalobca
resp. navrhovateľ
Predseda veriteľského výboru následne oboznámil členov veriteľského výboru s
·
·
·

Posudkom správcu týkajúcim sa ďalšieho pokračovania vkonaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava
III pod sp. zn. 26Cb/113/2014 zo dňa 07.09.2016, ďalej s
obsahom právneho rozboru uvedeného konania hodnotiaceho najmä možnosť úspechu žalobcu v tomto
konaní, vykonaného Právnickou fakultou univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, so sídlom Komenského
20, 974 01 Banská Bystrica, a s, ktorý je súčasťou posúdenia správcu a
Uznesením Schôdze veriteľov z dnešného dňa, ktorého obsahom je odporúčanie Schôdze veriteľov
ohľadom vedenia predmetného sporu a požiadal členov veriteľského výboru o zaujatie stanoviska a k
hlasovaniu o prijatí nasledovného uznesenia:

UZNESENIE č. 2.
Veriteľský výbor správcovi
udeľuje

súhlas

s ukončením súdneho sporu vedeného pred Okresným súdom Bratislava III, pod sp. zn. 26Cb/113/2014,
podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, a to na základe dohody ourovnaní sporu podľa
ustanovenia § 86 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., okonkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podľa ktorej, v prípade, ak správca zoberie žalobu späť, žalovaný bude súhlasiť s jej
späťvzatím a nebude si uplatňovať trovy konania.
Členovia veriteľského výboru hlasovali za prijatie Uznesenia č. 2 nasledovne:
ZA: Prima banka Slovensko, a.s.; Obec Nižná
PROTI: nikto
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ZDRŽAL SA: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že Uznesenie č. 2. bolo prijaté, keďže za jeho prijatie hlasovali dvaja z
troch členov veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru s
·
·

Posudkom správcu týkajúcim sa ďalšieho pokračovania v konaniach vedených pred Okresným súdom Žilina
pod sp. zn. 5Cbi/18/2014 a pod sp. zn. 19Cbi/2/2014 a
Uznesením Schôdze veriteľov z dnešného dňa, ktorého obsahom je odporúčanie Schôdze veriteľov
ohľadom vedenia predmetných sporov a požiadal členov veriteľského výboru o zaujatie stanoviska a k
hlasovaniu o prijatí nasledovného uznesenia:

UZNESENIE č. 3.
Veriteľský výbor správcovi
udeľuje

súhlas

s ukončením súdneho sporu, vedeného pred Okresným súdom Žilina, pod sp.zn. 19Cbi/2/2014, v ktorom
príslušný súd vydal rozhodnutie, ktorým zamietol žalobu, a to nevyužitím žiadneho z riadnych alebo
mimoriadnych opravných prostriedkov proti tomuto rozhodnutiu podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný
sporový poriadok v uvedenom konaní a zároveň s ukončením súdneho sporu vedeného pred Okresným
súdom Žilina pod sp.zn. 5Cbi/18/2014, podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, a to na
základe dohody o urovnaní sporu podľa ustanovenia § 86 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorej, v prípade, ak Žalobca zoberie
žalobu späť, žalovaný bude súhlasiť s jej späťvzatím a nebude si uplatňovať trovy konania.
Členovia veriteľského výboru hlasovali za prijatie Uznesenia č. 3 nasledovne:
ZA: Prima banka Slovensko, a.s.; Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.; Obec Nižná
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA:nikto
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že Uznesenie č. 3. bolo prijaté, keďže za jeho prijatie hlasovali všetci
členovia veriteľského výboru.

Ad 4./ Záväzný pokyn k archivácii dokumentov – prijatie cenovej ponuky spracovania archivácie
dokumentov
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru so Žiadosťou správcu o udelenie odporúčania
zo dňa 08.09.2016 vo veci zabezpečenia správy registratúry úpadcu a s cenovými ponukami vyplývajúcimi z obsahu
Zápisnice z vyhodnotenia ponúk na poskytnutie služby „správa registratúry úpadcu“, ktorá bola súčasťou
predloženej žiadosti správcu, a požiadal členov veriteľského výboru o zaujatie stanoviska a k hlasovaniu o prijatí
nasledovného uznesenia:
UZNESENIE č. 4.
Veriteľský výbor správcovi
odporúča
uzatvoriť zmluvy o správe registratúry Úpadcu s dodávateľom, ktorý ponúkol poskytnutie požadovaných
služieb za najvýhodnejšiu cenu, t.j. so spoločnosťou ARCHÍV TATRY s.r.o., IČO: 36 371 815, so sídlom:
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služieb za najvýhodnejšiu cenu, t.j. so spoločnosťou ARCHÍV TATRY s.r.o., IČO: 36 371 815, so sídlom:
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, za cenových podmienok uvedených v cenovej ponuke zo dňa
05.03.2016.
Členovia veriteľského výboru hlasovali za prijatie Uznesenia č. 4 nasledovne:
ZA: Prima banka Slovensko, a.s.; Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.; Obec Nižná
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že Uznesenie č. 4. bolo prijaté, keďže za jeho prijatie hlasovali všetci
členovia veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov na prípadné ďalšie návrhy, námietky alebo vyjadrenia.
Zástupca veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. požiadal predsedu veriteľského výboru o uvedenie
poučenia o oprávnení každého veriteľa zistenej nezabezpečenej pohľadávky v zmysle § 37 ods. 7 zákona o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov do zápisnice, na základe čoho predseda
veriteľského výboru uvádza do tejto zápisnice, že v zmysle citovaného zákonného ustanovenia, každý veriteľ
zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od zverejnenia uznesenia veriteľského výboru v
Obchodnom vestníku domáhať, aby súd zrušil uznesenie veriteľského výboru z dôvodu jeho rozporu so
spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov. Ak je napadnuté uznesenie veriteľského výboru v rozpore
so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov, súd napadnuté uznesenie veriteľského výboru do
siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci
môže súd aj bez návrhu účinky uznesenia veriteľského výboru pozastaviť.
Keďže žiadny z členov veriteľského výboru neuviedol ďalšie skutočnosti, návrhy, námietky či vyjadrenia, predseda
veriteľského výboru poďakoval prítomným veriteľom a správcovi za účasť na zasadnutí veriteľského výboru a
zasadnutie ukončil.
Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpísal, jej rovnopis doručí členom
veriteľského výboru, správcovi konkurznej podstaty a súdu.
Zasadnutie veriteľského výboru ukončené o 12:20 hod.
V Ružomberku, dňa 13.09.2016
Prima banka Slovensko, a.s. predseda veriteľského výboru
podpísaný Mgr. Ivan Pazderka
Prílohy: Prezenčná listina

K021567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kerestveyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2015S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

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

Deň vydania: 20.09.2016

Úpadkyňa: Jana Kerestveyová, nar. 03.03.1971, bytom Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače – Lipník, sp. zn.
32K/51/2015, správca G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

4) Iná majetková hodnota

Por. č. Popis
10
Príjem úpadkyne za obdobie 05/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
11
Príjem úpadkyne za obdobie 06/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
12
Príjem úpadkyne za obdobie 07/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

Hodnota
82,23 Eur
146,89 Eur
86,40 Eur

K021568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zachariáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 64, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K 18/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Mário Zachariáš, nar. 11.06.1982, bytom
Zlatno č. 64, 951 91 Hosťovce, zast. Mgr. Janou Hoksovou, advokátkou so sídlom J. Kalinčiaka 13, 951 87
Volkovce, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na číslo účtu v tvare IBAN: SK07 1100 0000 0029
3907 6322, vedený v Tatra banka, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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