Obchodný vestník 14/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.01.2017

K001283
Spisová značka: 6K/68/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ENERGY SUPPLIER NO. 1 a. s. v likvidácii, so sídlom
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 137 351, v mene ktorého koná likvidátor: BBLegal s.r.o., so sídlom
Páričkova 11, 821 08 Bratislava, IČO: 47 247 614, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ENERGY
SUPPLIER NO. 1 a. s. v likvidácii, so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 137 351
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ENERGY SUPPLIER NO. 1 a. s. v likvidácii, so sídlom Karadžičova
8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 46 137 351.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001284
Spisová značka: 6K/34/2008
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Európska
zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 954 175, správcom ktorého
je Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, značka správcu: S 1224
rozhodol
Súd odvoláva: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava,
značka správcu: S 1224 z funkcie správcu úpadcu: Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii, so sídlom
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 954 175.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001285
Spisová značka: 6K/70/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubica Sekerková, nar. 26.05.1976, bytom
Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ľubica
Sekerková, nar. 26.05.1976, bytom Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Ľubica Sekerková, nar. 26.05.1976, bytom Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, občan SR predbežného správcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04
Bratislava, zn. správcu: S289.
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 16.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001286
Spisová značka: 2K/31/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VARA 7, s.r.o., so sídlom Bottova
7, 811 09 Bratislava, IČO: 35 914 971, správcom ktorého je JUDr. Veronika Kubriková, so sídlom kancelárie
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1587, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: VARA 7, s.r.o., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 35 914 971,
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, 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). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001287
Spisová značka: 2K/9/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CORRECT Betón, spol. s r.o., so
sídlom Eisnerova 62, 841 07 Bratislava- Devínska Nová Ves, IČO: 35 840 081, správcom ktorého je JUDr. Michaela
Voleková, so sídlom kancelárie Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, značka správcu: S 1518, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: CORRECT Betón, spol. s r.o., so sídlom Eisnerova 62, 841 07 Bratislava
- Devínska Nová Ves, IČO: 35 840 081, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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 konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: CORRECT Betón, spol. s r.o., so sídlom Eisnerova 62, 841 07 Bratislava
- Devínska Nová Ves, IČO: 35 840 081, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, 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). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001288
Spisová značka: 3K/41/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HJ GROUP, s.r.o., so sídlom
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 35 935 472, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dedák, Mostová 2, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S1406, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu
rozhodol

Súd zaväzuje správcu: JUDr. Štefan Dedák, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406, speňažiť majetok
úpadcu zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty dňa 27. 07. 2016, č. OV 151/2016:
1.
Splatený 100% obchodný podiel v spoločnosti PK Triangel s. r. o., so sídlom Pražská 11, Bratislava
811 04, IČO: 36 791 610; Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 v hodnote: 1,- Eur
2.
Splatený 100% obchodný podiel v spoločnosti FACILITY MANAGEMENT, s. r. o., so sídlom Pražská
11, Bratislava 811 04, IČO: 36 420 328; Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 v hodnote: 1,- Eur
prostredníctvom predaja v ponukovom konaní (§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizáciu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ), a to
podľa nižšie uvedených podmienok.
Podmienky predaja majetku vo verejnom ponukovom konaní:
1)
Správca zverejní inzerát s ponukou predaja majetku konkurznej podstaty úpadcu v Obchodnom
vestníku, na webovom sídle Správcu a na úradnej tabuli Správcu minimálne 10 dní pred dňom určeným ako deň do
kedy bude možné podávať záväzné ponuky, pričom v inzeráte uvedie podmienky predaja tak, ako je uvedené nižšie.
2)
Správca v inzeráte o. i. zverejní:
a)
adresu sídla kancelárie správcu,
b)
telefónne číslo pre poskytovanie informácií o ponukovom konaní záujemcom,
c)
e-mailovú adresu pre poskytovanie informácií o ponukovom konaní záujemcom,
d)
úradné hodiny správcu.
3)
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom v kancelárií v úradných hodinách;
telefonicky v úradných hodinách na telefónnom čísle uvedenom v ponuke; elektronicky, prostredníctvom e-mailovej
adresy uvedenej v ponuke (odpoveď na dopyt vybaví správca najneskôr nasledujúci pracovný deň).
4)
Na predaj budú ponúknuté jednotlivé položky samostatne.
5)
Popis majetku bude v inzeráte zverejnený minimálne v rozsahu, ako je zapísaný v súpise majetku.
6)
Záujemca predloží ponuku s označením predmetu kúpy, kúpnej ceny, v prípade záujemcu, ktorý je
podnikateľ aktuálny výpis z OR, resp. živnostenský , u ostatných subjektov meno, priezvisko, bydlisko a dátum
narodenia, na adresu kancelárie správcu JUDr. Štefan Dedák, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406 v
zalepenej obálke s označením: „KONKURZ 3K/41/2015 - Neotvárať“. Každý záujemca môže do verejného
ponukového konania predložiť na každú položku predávaného majetku len jednu ponuku.
7)
Ponuka musí byť doručená najneskôr v lehote určenej správcom v inzeráte nie kratšej ako 10 dní od
zverejnenia inzerátu na adrese Mostová 2, 811 02 Bratislava.
8)
Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni do kedy bude možné podať ponuku, a
to za prítomnosti minimálne jedného svedka.
9)
Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do 7 dní od otvárania obálok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
10)
Ponuky doručené
skončení
určenej
lehoty
sa nebudú
považovať
za riadne doručené ani i keď boli
a o zmene apo
doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
3
11)
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť ani
vziať späť.

narodenia, na adresu kancelárie správcu JUDr. Štefan Dedák, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406 v
zalepenej obálke s označením: „KONKURZ 3K/41/2015 - Neotvárať“. Každý záujemca môže do verejného
ponukového konania predložiť na každú položku predávaného majetku len jednu ponuku.
7)
Ponuka
musí byť doručená najneskôr
v lehote
určenej správcom v inzeráte nieDeň
kratšej
ako 1020.01.2017
dní od
Obchodný vestník
14/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
zverejnenia inzerátu na adrese Mostová 2, 811 02 Bratislava.
8)
Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni do kedy bude možné podať ponuku, a
to za prítomnosti minimálne jedného svedka.
9)
Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do 7 dní od otvárania obálok.
10)
Ponuky doručené po skončení určenej lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené ani i keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
11)
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani
vziať späť.
12)
Ponuka musí obsahovať:
a)
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo),
b)
označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj, ktorý bude v prílohe týchto podmienok.
c)
návrh kúpnej ceny,
d)
aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra nie starší ako 30 dní,
e)
Správca vyhodnotí predložené ponuky najneskôr do 7 dní od otvárania obálok a svoje rozhodnutie
oznámi každému záujemcovi písomne. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci podmienky a
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
13)
Správca oznámi dátum a čas vyhodnocovania ponúk spolu s informáciou o počte doručených ponúk
orgánu príslušnému na udelenie záväzného pokynu písomne, minimálne 2 pracovné dní pred vyhodnotením ponúk a
umožní zástupcovi príslušného orgánu účasť na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk (vyhodnocovanie ponúk sa
uskutoční v pracovný deň v čase medzi 8:00 a 14:00 hod.),
14)
Správca písomne oznámi vybratého záujemcu príslušnému orgánu do 3 pracovných dní od
vyhodnotenia ponúk.
15)
Úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľných vecí do 10 pracovných dní od
vyhodnotenia ponúk správcom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001289
Spisová značka: 3K/24/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CGS Logistic s.r.o., so sídlom
Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava, IČO: 36 681 041 o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: CGS Logistic s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava, IČO:
36 681 041 správcu: JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 277.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001290
Spisová značka: 3K/61/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JUDr. Peter Puškár, nar.
11.07.1975, Bratislava - Karlova Ves, 841 04 Bratislava, o ustanovení správcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: JUDr. Peter Puškár, nar. 11.07.1975, Bratislava - Karlova Ves, 841 04
Bratislava správcu: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1243.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: JUDr. Peter Puškár, nar. 11.07.1975, Bratislava - Karlova Ves, 841 04
Bratislava správcu: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1243.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001291
Spisová značka: 4K/74/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bartolo s.r.o., so sídlom Stromová 13,
831 01 Bratislava, IČO: 46 725 725, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, 831 01
Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bartolo s.r.o., so sídlom Stromová 13, 831 01
Bratislava, IČO: 46 725 725,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bartolo s.r.o., so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava, IČO: 46 725
725.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001292
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13227/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k. s., so sídlom
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 94, uznesením č. k. 1R 7/2014 - 1219 zo dňa 29. 07. 2016 v
spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 43CoKR/22/2016-1259 zo dňa 29. 09. 2016 povolil
vstup nového veriteľa - SHER HOLDING LTD, so sídlom Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, BVI, IČO: 1527233 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - CFT LIMITED, s.r.o., so
sídlom Ulica Štefana Moyzesa 4304/57, 984 01 Lučenec, IČO: 47 534 982. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
25. 10. 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 Banská Bystrica dňa 16.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001293
Spisová značka: 2R/3/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka KOVA, s.r.o., so sídlom
976 32 Badín 3, IČO: 31 616 232, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vložka č. 2240/S, správcom ktorého je JUDr. Ing. Tomáš Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na nahradenie súhlasu skupiny a návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I Súd n a h r á d z a súhlas skupiny pre nezabezpečené pohľadávky č. 3 - Nezabezpečení veritelia s
reštrukturalizačným plánom dlžníka KOVA, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom 976 32 Badín 3, IČO: 31 616 232, o
ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28. 12. 2016.
II Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka KOVA, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom
976 32 Badín 3, IČO: 31 616 232, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28. 12. 2016.
III Súd u k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka KOVA, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom 976 32
Badín 3, IČO: 31 616 232
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001294
Spisová značka: 4R/3/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého reštrukturalizačného konania na majetok dlžníka Fortena
s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9058/S, ktorého reštrukturalizačným správcom je spoločnosť SKP, k.s., so
sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, značka správcu S1359, o návrhu na
potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
Súd zamieta reštrukturalizačný plán dlžníka Fortena s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624
683 vyhotovený dňa 09.11.2016 v prepracovanom znení, o schválení ktorého rozhodovali veritelia na schôdzi
veriteľov dňa 21.12.2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predkladateľ plánu. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
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).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné
naMinisterstvo
zistenie rozhodujúcich
skutočností,
f) súd
prvej
inštancie
dospel
základe vykonaných
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republiky
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zisteniam,
g) zistený
neobstojí,
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zákonovskutkový
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webovom
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procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001295
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ojala Slovakia s.r.o., so sídlom 962 04 Kriváň,
Kriváň 565, IČO: 44 310 226, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.
15191/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje
226.

konkurz na majetok dlžníka Ojala Slovakia s.r.o., so sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310

U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom kancelárie 974 11
Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s 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 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 prihláškeVydáva
podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
alebo podmienka, od ktorej
závisí
vznik pohľadávky
(§ 29na
ods.
3 ZKR).
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené7 skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo

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).
Obchodný vestník 14/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.01.2017
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 (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001296
Spisová značka: 32K/43/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so sídlom: Hospodársky
dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708, právne zastúpený: JUDr. Oľga Kmeťová, Csc., advokátkou, so sídlom:
Važecká 4, 040 12 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so sídlom:
Hospodársky dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K001297
Spisová značka: 30K/21/2015
30 K /21 /2015 -175

OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Hedviga Šmelková, nar.
03.05.1972, bytom Južná 1723/5, 048 01 Rožňava, zast. Advokátska kancelária JUD. František Hadušovský,
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1407 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
uznesením zo dňa 10.11.2016 zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Hedviga Šmelková, nar.
03.05.1972, bytom Južná 1723/5, 048 01 Rožňava, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.12. 2016
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová

Okresný súd Košice I dňa 22.12.2016
JUDr. Juraj Komár,
K001298
Spisová značka: 26K/23/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: “DREVOBAL akciová
spoločnosť“, so sídlom 600, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36 190 918 o návrhu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: “DREVOBAL akciová spoločnosť“, so sídlom 600, 076 31
Streda nad Bodrogom, IČO: 36 190 918 pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie Mlynská 26, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1455
odmenu a spravodlivosti
náhradu výdavkov.
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: “DREVOBAL akciová spoločnosť“, so sídlom 600, 076 31
Streda nad Bodrogom, IČO: 36 190 918 pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie Mlynská 26, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1455 odmenu a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) 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 (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 13.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001299
Spisová značka: 26K/35/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzného konania na majetok úpadcu: LECRAST, spol. s r.o.,
so sídlom Gyňovská 15, 044 14 Čaňa, IČO: 36 720 534 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Husár CSc., so sídlom kancelárie: Alžbetina 3, 040 01
Košice.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001300
Spisová značka: 26K/65/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Pavol Jabrik, nar. 17.12.1978, bytom Veľké Trakany 119,
076 42 Veľké Trakany o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Pavol Jabrik, nar. 17.12.1978, bytom Veľké
Trakany 119, 076 42 Veľké Trakany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a
doplnení niektorých
zákonovona
svojomrozhodnutia
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
majetok patriaci dlžníkovi
nemožno
začať konanie
výkon
alebo
exekučné konanie; už

b) na
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, vestník
aby na majetok
začalo inéa konkurzné
konanie.
Obchodný
14/2017toho istého dlžníkaKonkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.01.2017
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 13.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001301
Spisová značka: 26K/72/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
IČO: 00 686 930, proti dlžníkovi: Ing. Alexander Pčolinský, nar. 13.11.1968, bytom Hlavná 58, 076 84 Bačka o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 29.12.2016:
doložil pohľadávku veriteľa v zmysle ust. § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 26K/72/2016 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 13.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001302
Spisová značka: 26K/75/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Pavol Budáč, nar.
05.01.1959, Kupeckého 42, 040 01 Košice o návrhu správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie
Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S762 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
značka správcu: S762.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie 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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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001303
Spisová značka: 26K/26/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Fitus, nar.
16.02.1972, bytom P. O. Hviezdoslava 50/80, 079 01 Veľké Kapušany o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ján Fitus, nar. 16.02.1972, bytom P. O. Hviezdoslava
50/80, 079 01 Veľké Kapušany po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) 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 (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001304
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COOP východ s.r.o., so sídlom Družstevná
24, 066 01 Humenné, IČO: 43 311 251, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COOP východ s.r.o., so sídlom Družstevná
24, 066 01 Humenné, IČO: 43 311 251, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 13.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001305
Spisová značka: 1K/39/2016
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 vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Ivan Cuprák, nar. 18.01.1976,
trvale bytom Tehelná 71/12, 082 71 Lipany, správcom ktorého je PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na popieranie
pohľadávok, takto
rozhodol
Predlžuje správcovi lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 13.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001306
Spisová značka: 1K/51/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Gojdičová, nar. 13.10.1977, bytom 090 22 Bukovce
64, podnikajúci pod obchodným menom: Viera Gojdičová Koláče od Marky, s miestom podnikania 090 22 Bukovce
64, IČO: 47 465 191, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Viera Gojdičová, nar. 13.10.1977, bytom 090 22 Bukovce 64, podnikajúci
pod obchodným menom: Viera Gojdičová Koláče od Marky, s miestom podnikania 090 22 Bukovce 64, IČO: 47 465
191.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Prešov dňa 13.1.2017
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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K001307
Spisová značka: 1K/52/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Molčan, nar. 19.04.1962, bytom 086 22 Kľušov
136, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Molčan - servis, s miestom podnikania 086 22 Kľušov 136, IČO: 17
277 388, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Molčan, nar. 19.04.1962, bytom 086 22 Kľušov 136, podnikajúci pod
obchodným menom: Štefan Molčan - servis, s miestom podnikania 086 22 Kľušov 136, IČO: 17 277 388,
ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad
Topľou,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/52/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Obchodný vestník 14/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 20.01.2017
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 13.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001308
Spisová značka: 1K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Edita Kostolníková, nar. 08.02.1963, trvale bytom Sládkovičova 489, 059 35 Batizovce,
takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Edita Kostolníková, nar. 08.02.1963, trvale bytom Sládkovičova 489, 059 35
Batizovce,
ustanovuje správcu: JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov,
o t v á r a malý konkurz,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/41/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15
dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom 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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Deň vydania: 20.01.2017

Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 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).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 13.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001309
Spisová značka: 22K/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Drahomíra Vojčíková, nar. 25.07.1966, trvale bytom 972
02 Opatovce nad Nitrou 637, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Drahomíra Vojčíková, nar.
25.07.1966, trvale bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou 637, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Drahomíra Vojčíková, nar. 25.07.1966, trvale bytom 972 02 Opatovce
nad Nitrou 637.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001310
Spisová značka: 40K/33/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ASTRA INVEST SR, s. r. o. v
konkurze so sídlom M. R. Štefánika 9, 972 71 Nováky, IČO 44 309 830, zast. JUDr. Milanom Josefom Bešťákom,
trvale bytom Fialková ul. 521/2, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom
kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, na návrh správcu takto
rozhodol
Súd osvedčuje skutočnosť, že Jánovi Belkovi, nar. 26.10.1981, trvale bytom Na karasiny 247/19, 971 01 Prievidza a
Barbore Daňkovej, nar. 27.07.1984, trvale bytom
055 62 Prakovce 357 márne uplynula lehota na podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti správcovi JUDr. Jánovi
Súkeníkovi so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o vylúčenie majetku
zo súpisu majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
201/2015 podVydáva
položkou
K022739
pod por.Slovenskej
č. 6, 7, 8,republiky
a to nehnuteľností
zapísaných
vlastníctva
Ministerstvo
spravodlivosti
podľa zákona č.
200/2011 Z. na
z. o listoch
Obchodnom
vestníku č. 4377,
a o územie
zmene a doplnení
4285 a 4286, katastrálne
Nováky.niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd
osvedčuje
skutočnosť,
nar. 26.10.1981,
trvale bytom Na karasiny 247/19,
971 01 Prievidza
a
Obchodný
vestník
14/2017že Jánovi Belkovi,Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
20.01.2017
Barbore Daňkovej, nar. 27.07.1984, trvale bytom
055 62 Prakovce 357 márne uplynula lehota na podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti správcovi JUDr. Jánovi
Súkeníkovi so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o vylúčenie majetku
zo súpisu majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku č.
201/2015 pod položkou K022739 pod por. č. 6, 7, 8, a to nehnuteľností zapísaných na listoch vlastníctva č. 4377,
4285 a 4286, katastrálne územie Nováky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001311
Spisová značka: 22K/12/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Alexandra Györiová, nar. 16.10.1964, trvale bytom
Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Alexandra Györiová, nar.
16.10.1964, trvale bytom Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51
Trenčianske Teplice, značka správcu S172.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001312
Spisová značka: 22K/1/2016
Okresný súd Trenčín veci začatého konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti STANOX,
s. r. o. so sídlom Hlavná 591/114, 911 05 Trenčín, IČO 47 246 430, o návrhu obchodnej spoločnosti KAMEŇOLOMY,
s. r. o. so sídlom Priemyselná č.5, 915 17 IČO 34 121 358, pr. zást. LG Legal, s. r. o., advokátska kancelária, so
sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO 47 255 692, na pristúpenie do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie veriteľa obchodnej spoločnosti KAMEŇOLOMY, s. r. o. so sídlom Priemyselná č.5, 915 17 IČO
34 121 358 do konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti STANOX, s. r. o. so sídlom
Hlavná 591/114, 911 05 Trenčín, IČO 47 246 430.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001313
Spisová značka: 38K/21/2015

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

Deň vydania: 20.01.2017

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rastislav Kotleba, nar. 06.01.1968,
bydliskom 913 21 Trenčianska Turná 835, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom
kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Rastislav Kotleba, nar. 06.01.1968, bydliskom 913 21 Trenčianska Turná 835 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 (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001314
Spisová značka: 5K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Michalcová, nar. 09.04.1969,
bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Katarína
Michalcová - RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33233799), správcom
ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, v časti o odmene a
výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina,
odmenu vo výške 199,16 eur a náhradu hotových výdavkov vo výške 245,34 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v celkovej výške 444,50
eur predbežnému správcovi: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, z
preddavku zloženého dlžníkom -navrhovateľom dňa 01.08.2016 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou
registra č. 123 rok 2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden
rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak
sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 13.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001315
Spisová značka: 6K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FRAMOD s.r.o., so sídlom: Nám.
Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 868 968, správcom ktorého je JUDr. Marta Bojo Vevurková, so
sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Marta Bojo Vevurková, so sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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.

Okresný súd Žilina dňa 13.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K001316
Spisová značka: 5K/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Strapec, nar. 06.02.1976, Hôrky
238/4, 034 91 Hubová, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01
Žilina, IČO: 46 333 908, takto
rozhodol
Priznáva správcovi HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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.

Okresný súd Žilina dňa 13.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
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K001317
Spisová značka: 4K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: INVEST-KAPITAL, a.s. so sídlom Hattalova 12/C, 831 03
Bratislava, IČO: 35 871 334, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A.G.P., s.r.o. so sídlom Sad SNP
14, 010 01 Žilina, IČO: 46 079 840, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: A.G.P., s.r.o. so sídlom Sad SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 46 079 840.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 16.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001318
Spisová značka: 2K/22/2008
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Husár, nar. 6.10.1945, bytom
Podhájska 1479/16, 036 01 Martin (do 28.4.2009 podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Husár STaRS, s
miestom podnikania Čsl. armády /pod estakádou/, 036 01 Martin, IČO: 14 187 230), správcom ktorého je: JUDr.
Vladimír Herich, so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu: Ladislav Husár, nar. 6.10.1945, bytom Podhájska 1479/16, 036 01 Martin, pre
nedostatok majetku zrušuje.
Správcovi JUDr. Vladimírovi Herichovi, so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok odmenu z výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty a náhradu výdavkov nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach 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).
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
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Okresný súd Žilina dňa 16.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001319
Spisová značka: 6R/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o.,
so sídlom Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 347, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vložka č. 58962/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: EURO TECHNOLOGY SYSTEM
SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 347
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o., so sídlom
Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 347.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
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K001320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polčík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 182/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/69/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/69/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789, správca úpadcu Marián Polčík, nar.: 08.09.1977, bytom
Záhradná 182/2, 949 01 Nitra vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu I. kolo verejného
ponukového konania na predaj nasledovného motorového vozidla úpadcu zapísaného do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO:
36 234 176 súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 165/2016 zo dňa 25.08.2016 (K019757):
Osobné motorové vozidlo zn. RENAULT MODUS P/JPV/JP0V05; zdvihový objem valcov 1598.0 cm3, VIN:
VF1JP0V0532630900, EČV: PD 720EN, rok výroby 2005.
(ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické alebo právne vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok
a certifikátov. Motorové vozidlo v súčasnosti nemá platnú emisnú kontrolu a technickú kontrolu. Bližšie informácie,
ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca@kozar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „KONKURZ - PONUKOVÉ KONANIE – RENAULT MODUS - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na
predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku SR, pričom končí pätnástym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú
správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi
pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať.
Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu (Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK40 0900 0000 0051 0795 2450, BIC: GIBASKBX,
zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri
zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné
meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka RENAULT MODUS“.
Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom
v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako
oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úrade overenú fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
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3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že záujemca
pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom ako víťazná
bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote 10 dní od oznámenia správcu o tejto skutočnosti spolu
s výzvou na uzatvorenie kúpnej zmluvy túto so správcom neuzavrie alebo najneskôr do momentu uzatvorenia
kúpnej zmluvy nedoplatí zábezpeku (preddavok) na celú kúpnu cenu, čím poruší podmienky tohto ponukového
konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky do uplynutia lehoty na
predkladanie záväzných ponúk, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou
zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@kozar.sk,
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna
cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú
úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude
zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení
súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu a správca súčasne uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K001321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
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Iné zverejnenie

Schválený 3. čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde v Trenčíne pod sp. zn. 29K/61/2011 úpadcu: BoltonReal s.r.o., Laurinská 18, Bratislava, IČO: 36 615
200
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 29K/61/2011 zo dňa 20.1.2012 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Bolton Real s.r.o. so sídlom J.Kréna 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 615 200 (ďalej aj
ako „Úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare). Do funkcie správcu som bol ustanovený ja, JUDr. Ján Súkeník so
sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod S258 (ďalej aj ako „Správca“ v príslušnom gramatickom tvare). Toto uznesenie bolo
publikované v Obchodnom vestníku OV 19/2012 dňa 27.1.2012.
V predmetnom konkurznom konaní boli v zákonnej 45-dňovej lehote prihlásené poväčšine nezabezpečené
pohľadávky, zo strany jedného veriteľa Ing. Ivana Hromadu, Kpt. Nálepku 1109/43 Bojnice bolo prihlásené aj
zabezpečovacie právo na majetok Úpadcu. Veriteľ Ing. Ivan Hromada, Kpt. Nálepku 1109/43 Bojnice si
v predmetnom konkurznom konaní prihlásil svoju pohľadávku v celkovej výške 1 114 424 Eur, pričom si tento
uplatnil i zabezpečovacie právo.
Do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 42/2012 boli zapísané
nehnuteľnosti a to:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 9/10 na pozemku, parc. č. 2705/25, zapísaný na LV 6901 pre kat. územie
Piešťany
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 9/10 na pozemku, parc. č. 2705/125, zapísaný na LV č. 6901 pre kat.
územie: Piešťany
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 11/12 na pozemku, parc. č. 2705/30, zapísaný na LV 7084 pre kat.
územie Piešťany,
všetky pozemky zapísané na LV č. 8073, katastrálne územie: Piešťany o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/1
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/6 na pozemku parc. č. 12212/154, zapísaný na LV č. 8541 pre kat.
územie: Piešťany,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na pozemku parc. č. 2705/31, zapísaný na LV č. 8596 pre kat.
územie: Piešťany,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5/6 na pozemku parc. č. 2705/14, zapísaný na LV č. 8837 pre kat.
územie: Piešťany,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10/12 na pozemku parc. č. 2705/22, zapísaný na LV č. 10033 pre kat.
územie: Piešťany,
všetky pozemky zapísané na LV č. 12052, kat. územie: Piešťany vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3 na pozemku parc. č. 12705/31, zapísaný na LV č. 12054 pre kat.
územie: Piešťany,
pohľadávka z účtu vedeného v SLSP a. s., pobočka Trenčín v súpisovej hodnote 355,28 Eur,
peňažná pohľadávka - Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom – súp. hodnota 165,97 Eur,
peňažná pohľadávka – Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom – súp. hodnota 166,45 Eur,
peňažná hotovosť – súp. hodnota 17,16 Eur.

Do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing. Ivan Hromada, Kpt. Nálepku 1109/43, Bojnice,
ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. OV 42/2012 boli zapísané nehnuteľnosti a to:
·
·
·
·

všetky pozemky zapísané na LV č. 1528, katastrálne územie: Rakoľuby vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/1,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4/6 na pozemku parc. č. 649, zapísaný na LV č. 1410 pre kat. územie:
Horná Streda,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/5 na pozemku parc. č. 631, zapísaný na LV č. 1378 pre kat. územie:
Horná Streda
všetky pozemky zapísané na LV č. 1365, kat. územie: Horná Streda vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/1,
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spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/4 na pozemku parc. č. 640, zapísaný na LV č. 868 pre kat. územie:
Horná Streda,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 14/18 na pozemku parc. č. 639, zapísaný na LV č. 867 pre kat. územie:
Horná Streda
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 180/200 na na pozemku parc. č. 643, zapísaný na LV č. 703 pre kat.
územie: Horná Streda.

Správca v zákonom stanovenej lehote poprel pohľadávku veriteľa Ing. Ivana Hromadu, Kpt. Nálepku
1109/43 Bojnice prihlásenú v celkovej výške 1 114 424 Eur v celom rozsahu čo do výšky, právneho dôvodu
i zabezpečenia zabezpečovacím právom.
Žalobou podanou na Okresný súd Trenčín sa pôvodne Ing. Ivan Hromada, bydliskom Kapitána Nálepku
1109/43 Bojnice domáhal voči Správcovi, aby súd určil, že pohľadávka veriteľa – žalobcu prihlásená v konkurznom
konaní spzn.29K/61/2011 voči Úpadcovi je vo výške 1 108 298,44 Eur zistená a nesporná čo do právneho dôvodu
vzniku, výšky prihlásenej sumy, vymáhateľnosti a čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom. Konanie sa viedlo
na Okresnom súde v Trenčíne pod sp.zn. 39Cbi/10/2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 39Cbi/10/2012-147 zo dňa 24.10.2012 pripustil, aby do konania na
miesto doterajšieho žalobcu Ing. Ivana Hromadu vstúpil ako žalobca MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2012.
Písomným podaním zo dňa 25.3.2013 zobral žalobca MUGUEL F. DE SOTO s.r.o. Bratislava
prostredníctvom právneho zástupcu žalobu o určenie popretej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom,
jej právneho dôvodu a výšky v celom rozsahu späť.
V právnej veci žalobcu MIGUEL F.DE SOTO s.r.o. Bratislava proti žalovanému Správcovi Úpadcu v konaní
o určenie popretej pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom, jej právneho dôvodu a výšky Okresný súd
Trenčín uznesením č.k. 39Cbi/10/2012-171 zo dňa 8.4.2013 konanie zastavil. Toto uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 10.5.2013.
Ďalšie súdne spory, ktoré prebiehali počas konkurzu boli právoplatne ukončené a podklady k týmto sporom
sú súčasťou správcovského spisu.
Na základe vyššie uvedeného uznesenia Okresného súdu Trenčín, č. k. 39Cbi/10/2012-171 zo dňa 8.4.2013,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.5.2013 Správca v obchodnom vestníku OV č. 125/2013 zverejnil preradenie
súpisových zložiek majetku z oddelenej podstaty veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 16 Bratislava do všeobecnej podstaty. Jedná sa o nehnuteľnosti:
·
·
·
·
·
·
·

všetky pozemky zapísané na LV č. 1528, katastrálne územie: Rakoľuby vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/1,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 4/6 na pozemku parc. č. 649, zapísaný na LV č. 1410 pre kat. územie:
Horná Streda,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/5 na pozemku parc. č. 631, zapísaný na LV č. 1378 pre kat. územie:
Horná Streda,
všetky pozemky zapísané na LV č. 1365 kat. územie: Horná Streda vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/1,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 3/4 na pozemku parc. č. 640, zapísaný na LV č. 868 pre kat. územie:
Horná Streda,
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 14/18 na pozemku parc. č. 639, zapísaný na LV č. 867 pre kat. územie:
Horná Streda
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 180/200 na pozemku parc. č. 643, zapísaný na LV č. 703 pre kat. územie:
Horná Streda.

Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29K/61/2011-305 zo dňa 6.8.2012 súd povolil vstup obchodnej
spoločnosti MIGUEL F.DE SOTO s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43896 758 do
konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Ing. Ivana Hromadu, bytom Kpt.
Nálepku 1109/43 Bojnice vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7/1, ktorému zverejnením oznámenia
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku zanikne postavenie účastníka tohto konania.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.8.2012.
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Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29K/61/2011-440 zo dňa 15.10.2012 súd potvrdil prevod
pohľadávky, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 1/1 z veriteľa Blue Note s.r.o. so sídlom
J. Kréna 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 43 847 749 na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. so sídlom
Hviezdoslavovo nám. 16, Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 29K/61/2011-438 zo dňa 15.10.2012 potvrdil prevod pohľadávok ktoré
sú vedené v konečnom zozname pohľadávok 2/1, 3/2, 4/3 a 5/4 z veriteľa BOLTON s.r.o so sídlom J. Kréna 1, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 295 906 na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 29K/61/2011-442 zo dňa 15.10.2012 potvrdil prevod pohľadávky, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 8/1 z veriteľa Ing. Alena Zelenayová s miestom podnikania J.
Kréna 1, Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34 552 391 na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavovo námestie 16 Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
23.10.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 29K/61/2011-520 zo dňa 29.10.2012 potvrdil prevod pohľadávky, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6/1 z veriteľa Ingrid Danišovičová bydliskom Limbašská cesta 9,
Pezinok na veriteľa MIGUEL F. DE SOTO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, Bratislava, IČO:
43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.11.2012.
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 29K/61/2011-593 zo dňa 16.4.2013 potvrdil prevod pohľadávky, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 10/1 z veriteľa Rhone Equity Management SA, so sídlom Rue
de lAubépine1, CH-1205 Ženeva, Švajčiarsko, federálne registračné číslo-CH-660-2807005-1 na veriteľa MIGUEL
F. DE SOTO s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, Bratislava, IČO: 43 896 758. Toto uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 23.4.2013.
Počas konkurzného konania došlo k zmene obchodného mena spoločnosti MIGUEL F. DE SOTO s.r.o. na:
BR INVESTMENT s.r.o..
Dňa 16.4.2012 o 14,00 hodine sa v sídle Správcu konala schôdza veriteľov. Schôdza veriteľov bola riadne
zvolaná v súlade s § 34 ods.1 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako „ZKR“) prostredníctvom
obchodného vestníka OV 48B/2012.
Na schôdzi veriteľov dňa 16.4.2012 bol zvolený 3-členný veriteľský výbor. Zápisnica zo schôdze veriteľov
spolu s prílohami bola doručená dňa 17.4.2016 na Okresný súd Trenčín. Veriteľský výbor za predsedu veriteľského
výboru zvolil: Ing. Iva Šafranka, nar. 16.7.1963, bytom Federátov 6499, 080 01 Prešov.
Člen veriteľského výboru Rhone Equity Management SA, Ženeva odstúpil z funkcie člena veriteľského
výboru, ktorú skutočnosť oznámil Správcovi listom zo dňa 6.3.2013. Na základe tejto skutočnosti, a to z dôvodu
potreby zvolenia nového člena veriteľského výboru Správca prostredníctvom OV 56/2013 zvolal v súlade s § 34
ods. 2 ZKR ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 10.4.2013 o 14,00 hod. v sídle Správcu v Považskej Bystrici Stred
60/55.
Dňa 10.4.2013 o 14,00 hodine sa v sídle Správcu konala ďalšia schôdza veriteľov, na ktorej bol zvolený
nový člen veriteľského výboru: MIGUEL F. DE SOTO s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16, Bratislava. Zápisnica zo
schôdze veriteľov bola doručená na Okresný súd Trenčín.
Správcovi bol zo strany veriteľského výboru udelený záväzný pokyn na speňažovanie nehnuteľností Úpadcu
zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty s tým, že nehnuteľnosti budú speňažované formou dražby podľa§ 92
ods.1 písm. b) ZKR – dražbou organizovanou dražobníkom a to tak, že budú vykonané 4 kolá dražby v súlade
s etapami špecifikovanými v záväznom pokyne veriteľského výboru. Zároveň veriteľský výbor uložil Správcovi
záväzný pokyn uzavrieť so spoločnosťou MAGNUS REAL s.r.o., so sídlom Z. Kodálya 787/6, Galanta zmluvu
o vykonaní dobrovoľnej dražby v zmysle návrhu zmluvy o vykonaní dražby, ktorý tvoril prílohu č.1 zápisnice zo
zasadnutia veriteľského výboru. Veriteľský výbor taktiež uložil Správcovi záväzný pokyn bez zbytočného odkladu
zapísať rozdelenie pozemkov v zmysle Geometrického plánu č. 23/2014 na oddelenie pozemkov č. 620/65 a 620/89
k.ú. Horná Streda, okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky, zapísaných na LV č. 1365 zo dňa 24.4.2014,
ktorý vyhotovila spoločnosť GEOWAY s.r.o., Dušan Chynoradský, ktorý autorizačne overil Ing. Jozef Valachovič dňa
24.4.2014 a ktorý úradne overil Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, Ing. Ľubica Balažovičová
dňa 7.5.2014 pod č. 274/2014 do katastra nehnuteľností.
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Správca listom zo dňa 10.7.2015 požiadal Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor o zápis
geometrického plánu č. 23/2014 do katastra nehnuteľností. Na základe tohto geometrického plánu bola pôvodná
parc. 620/65 (pôvodne o výmere 205 101 m2) rozdelená na 2 časti a bola vytvorená novovytvorená parcela registra
C-KN č. 620/89 – ostatné plochy o výmere 97 598 m2 a parc. C-KN č. 620/65 – ostatné plochy o výmere 107 503
m2.
V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru Správca uzavrel s dražobníkom MAGNUS REAL – realitná
a aukčná spoločnosť s.r.o., Galanta Zmluvu o vykonaní dražby. Správcovi bol zo strany dražobníka doručený
znalecký posudok č. 218/2016 znalca Ing. Jána Víťazku v zmysle ktorého bola stanovená všeobecná hodnota
nehnuteľností zapísaných na LV č. 1365 k. ú. Horná Streda na sumu 1 110 000 EUR. V zmysle znaleckého
posudku č. 218/2016 Správca v obchodnom vestníku OV 217/2016 upravil súpis všeobecnej podstaty a o úprave
súpisu všeobecnej podstaty Správca upovedomil v zmysle § 77 ods. 6 ZKR veriteľský výbor.
V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru bolo vyhlásené 1. kolo dražby ktorého predmetom boli
nehnuteľnosti zapísané na LV 1365 vedeného pre k.ú. Horná Streda o veľkosti podielu 1/1 k celku, a to pozemok,
parc. č. KN-C 620/89, ostatné plochy o výmere 97598 m2, pozemok parc. č. KN-C 620/74, orná pôda o výmere
11042 m2 a pozemok, parc. č. KN-C 620/66, ostatné plochy o výmere 5811 m2. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
bolo správcom zverejnené v Obchodnom vestníku OV 223/2016. Dňa 20.12.2016 o 14,00 hodine sa v Galante
konalo 1. kolo dražby na odpredaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc.
č. KN-C 620/89, ostatné plochy o výmere 97598 m2, pozemok parc. č. KN-C 620/74, orná pôda o výmere 11042 m2
a pozemok, parc. č. KN-C 620/66, ostatné plochy o výmere 5811 m2. Predmet dražby bol vydražený, cena
dosiahnutá vydražením: 1 110 000,00 EUR. Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby bolo Správcom zverejnené
v Obchodnom vestníku OV 2/2017.
Všetky záväzné pokyny sú súčasťou správcovského spisu.
Účelom speňažovania predmetného majetku - nehnuteľností zapísaných na LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a
to pozemok, parc. č. KN-C 620/89, ostatné plochy o výmere 97598 m2, pozemok parc. č. KN-C 620/74, orná pôda o
výmere 11042 m2 a pozemok, parc. č. KN-C 620/66, ostatné plochy o výmere 5811 m2 podliehajúceho konkurzu
bolo získať čo najvyšší výťažok v čo najkratšom čase s vynaložením čo najnižších nákladov. Pri speňažení
predmetného majetku podliehajúceho konkurzu Správca postupoval spôsobom, ktorý s odbornou starostlivosťou
vyberal tak, aby čo najlepšie splnil účel speňažovania a dodržal pravidlá speňažovania ustanovené ZKR.

I.

Rozvrhová časť

Všeobecnú podstatu Úpadcu tvorí:
Príjmy:
·

výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty, a to nehnuteľností zapísaných na LV č. 1365 k. ú.
Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/89, ostatné plochy o výmere 97598 m2, pozemok parc. č.
KN-C 620/74, orná pôda o výmere 11042 m2 a pozemok, parc. č. KN-C 620/66, ostatné plochy o výmere
5811 m2 vo výške 1 110 000 EUR.

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek všeobecnej podstaty (speňaženia nehnuteľností zapísaných na
LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/89, ostatné plochy o výmere 97598 m2, pozemok
parc. č. KN-C 620/74, orná pôda o výmere 11042 m2 a pozemok, parc. č. KN-C 620/66, ostatné plochy o výmere
5811 m2) predstavuje sumu 1 110 000 EUR.
Správca konštatuje, že v konkurznom konaní boli do času vyhotovenia tohto návrhu okrem odmeny správcu
a súdneho poplatku z výťažku uspokojené pohľadávky proti podstate súvisiace so speňaženými súp. zložkami
v celkovej sume 5 071,92 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto pohľadávok
proti podstate sú uvedené v priloženom prehľade. Čo sa týka priradenia k jednotlivým súpisovým zložkám,
v priloženom prehľade sú pohľadávky proti podstate označené písmenom V, nakoľko tieto boli rozpočítané medzi
súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty. Zároveň Správca uvádza, že po schválení návrhu 3. čiastkového
rozvrhu úpadcu dôjde k uspokojeniu pohľadávok proti podstate vo výške 42 974,45 EUR pozostávajúce z odmeny
správcu a súdneho poplatku z výťažku ako aj ďalších nákladov špecifikovaných v pohľadávkach proti podstate (viď
príloha). S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti Správca uzatvára, že pohľadávky proti podstate predstavujú
sumu v celkovej výške 48 046,37 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca si v súlade s § 98 ods. 2 ZKR zákona účinného do 31.12.2011 vyčlenil z výťažku speňaženia
rozdeleného na základe 1. čiastkového rozvrhu Úpadcu zo dňa 8.11.2016 rezervu na budúce pohľadávky proti
podstate vo výške 5 350 EUR súvisiace s poplatkami za vedenie účtu, poštovným, poplatkami za príkazy na úhradu
ako i uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate. Daná rezerva na uspokojenie budúcich pohľadávok proti
podstate do dnešného dňa bola spotrebovaná iba v nepatrnej časti. Správca konštatuje, že sumu vo výške 5 233,42
EUR predstavujúcu nespotrebovanú rezervu na budúce pohľadávky proti podstate z 1.čiastkového rozvrhu
nerozdeľuje medzi veriteľov a túto v súlade s § 98 ods.2 ZKR účinného do 31.12.2011 ponecháva ako rezervu na
budúce pohľadávky proti podstate, pričom rezervu na budúce pohľadávky proti podstate v zmysle ustanovenia § 98
ods. 2 ZKR zákona účinného do 31.12.2011 zvyšuje o sumu vo výške 11 000 EUR. Celková suma rezervy na
budúce pohľadávky proti podstate, ktorá nie je na základe tohto návrhu 3. čiastkového rozvrhu rozdelená medzi
veriteľov predstavuje sumu vo výške 16 233,42 EUR.
V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov súdny poplatok
za konkurzné konanie predstavuje 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty, najviac 3 319 EUR. Súdny poplatok predstavuje sumu vo výške 2 220 EUR.
Čo sa týka odmeny Správcu ako pohľadávky proti podstate Správca konštatuje, že:
a. za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola Správcovi uznesením Okresného súdu Trenčín č.
k. 29K/61/2011-246 zo dňa 7.6.2012 priznaná paušálna odmena vo výške 7 966,54 EUR, pričom časť
paušálnej odmeny vo výške 1 659,70 EUR bola Správcovi vyplatená z preddavku zloženého navrhovateľom
– veriteľom na účet súdu a časť súdom priznanej paušálnej odmeny vo výške 6 306,84 EUR bola
uspokojená z výťažku počas konkurzu.
b. z predaja časti majetku všeobecnej podstaty v rámci 1. kola dražby, a to nehnuteľností zapísaných na LV č.
1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/89, ostatné plochy o výmere 97598 m2, pozemok
parc. č. KN-C 620/74, orná pôda o výmere 11042 m2 a pozemok, parc. č. KN-C 620/66, ostatné plochy o
výmere 5811 m2, ostatné plochy o výmere 16876 m2 Správca získal výťažok vo výške 1 110 000 EUR.
V zmysle § 20 ods.1 písm. f) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii:
„Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou /jednou súpisovou zložkou majetku/ patrí správcovi odmena
z výťažku nad 331 939,19 Eur 3%.“
Po zohľadnení sumy výťažku zo speňaženia časti majetku všeobecnej podstaty a to nehnuteľností
zapísaných na LV č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/89, ostatné plochy o výmere 97598
m2, pozemok parc. č. KN-C 620/74, orná pôda o výmere 11042 m2 a pozemok, parc. č. KN-C 620/66, ostatné
plochy o výmere 5811 m2 za sumu vo výške 1 110 000 EUR a odpočítaní priradených pohľadávok proti dotknutým
zložkám všeobecnej podstaty vo výške 6 084,99 EUR predstavuje základ pre určenie odmeny Správcu sumu 1 103
927,31 EUR, z toho odmena vo výške 3 % predstavuje sumu 33 117,82 EUR. Keďže Správca je platcom dane
z pridanej hodnoty je k vypočítanej odmene potrebné v zmysle § 10 Vyhlášky 665/2005 Z. z. pripočítať 20 % DPH,
t.j. 6 623,56 € EUR. Celková odmena Správcu potom predstavuje sumu 39 741,38 EUR vrátane DPH a táto
pohľadávka proti podstate bola rozpočítaná medzi dotknuté súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty.
Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom
Príjmy vrátane výťažku zo speňaženia časti majetku všeobecnej podstaty (nehnuteľností zapísaných na LV
č. 1365 k. ú. Horná Streda, a to pozemok, parc. č. KN-C 620/89, ostatné plochy o výmere 97598 m2, pozemok parc.
č. KN-C 620/74, orná pôda o výmere 11042 m2 a pozemok, parc. č. KN-C 620/66, ostatné plochy o výmere 5811
m2) v celkovej výške 1 110 012,30 EUR, ponížený o sumu pohľadávok proti všeobecnej podstate v celkovej sume
48 046,37 EUR (vrátane odmeny správcu vo výške 39 741,38 EUR a súdneho poplatku za konkurzné konanie vo
výške 2 220 EUR) ) a sumu rezervy na budúce pohľadávky proti podstate v sume 11 000 EUR predstavuje sumu vo
výške 1 050 965,93 EUR.
Na základe vyššie uvedeného pripadne na uspokojenie nezabezpečených veriteľov suma vo výške 1 050
965,93 EUR.
V prípade, ak Správca získa v prospech Úpadcu výťažok neuvedený v tomto rozvrhu, alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávok proti podstate v menšom rozsahu alebo predpokladané budúce pohľadávky proti
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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k uspokojeniu pohľadávok proti podstate v menšom rozsahu alebo predpokladané budúce pohľadávky proti
podstate nevzniknú, takýto zostatok správca rozdelí medzi veriteľov podľa rovnakých princípov ako v tomto rozvrhu.
Rozdelenie výťažku nezabezpečeným veriteľom

Bolton Real s.r.o. - rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom

Por. č.

Veriteľ - obchodné meno

Veriteľ - adresa

Veriteľ - suma zistených
IČO
pohľadávok v EUR

suma výťažku
v EUR

1/1

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný veriteľ: Blue
Note, s.r.o.)

Hviezdoslavovo námestie
16, Bratislava

43 896
758

37 960,30 €

6 132,03 €

2/1 - 5/4

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný veriteľ: Bolton, Hviezdoslavovo námestie
s.r.o.)
16, Bratislava

43 896
758

3 570,67 €

576,80 €

6/1

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný
veriteľ:Danišovičová Ingrid )

Hviezdoslavovo námestie
16, Bratislava

43 896
758

34 192,16 €

5 523,33 €

7/1

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný veriteľ:
Hromada Ivan, Ing.)

Hviezdoslavovo námestie
16, Bratislava

43 896
758

0,00 €

0,00 €

8/1

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný veriteľ: Ing.
Alena Zelenayová)

Hviezdoslavovo námestie
16, Bratislava

43 896
758

9 400,69 €

1 518,57 €

9/1

MOBILNÉ DOMY, s.r.o.

J.Hašku 18, Nové Mesto
nad Váhom

44 220
294

75 990,29 €

12 275,31 €

10/1

BR INVESTMENT s.r.o. (pôvodný veriteľ: RHONE Hviezdoslavovo námestie
EQUITY MANAGEMENT SA)
16, Bratislava

43 896
758

5 150 649,21 €

832 025,24 €

35 952
750

696 891,75 €

112 574,45 €

11/1-13/3 S.P.A. DEVELOPMENT,s.r.o.

Laurinská 18, Bratislava

14/1

Struhár Peter, Ing.

Pri Hornej Skalke 1098/4,
Svätý Jur

331 575,42 €

53 562,01 €

15/1

Šafranko Ivo, Ing.

Federátov 6499/6, Prešov

165 770,24 €

26 778,18 €

6 506 000,73 €

1 050 965,93 €

Prílohy:
Prehľad speňaženia časti všeobecnej podstaty
Pohľadávky proti podstate
Priradenie súpisových zložiek majetku k výťažkom
V zmysle § 98 ods. 4 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, ak veriteľský výbor návrh čiastkového
rozvrhu výťažku schváli, správca bezodkladne uspokojí nezabezpečené pohľadávky podľa schváleného čiastkového
rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku OV 6/2017.
Príslušný orgán schválil čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K001322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pauschek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 9, 900 91 Limbach
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2016 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Petra Muroňová, ako správca úpadcu Ján Pauschek, bytom Sadová 9, 900 91 Limbach, narodený 10.06.1956,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Zelená 2, 811
01 Bratislava, Slovenská republika, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00
do 16:00 hod. po dohodnutom termíne so správcom prostredníctvom e-mailu: muronova@spravkyna.sk.
V Bratislave, dňa 17.01.2017
Mgr. Petra Muroňová, správca

K001323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Rudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalok 49, 094 23 Michalok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1977
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Renáta Rudová, bytom
094 23 Michalok 49, nar.: 20.11.1977 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, za účelom vyhotovenia konečného rozvrhu zo
všeobecnej podstaty.
Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje Zástupcu veriteľov a každého, kto tvrdí že je veriteľom
pohľadávky proti podstate o:
·

možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate u Správcu v lehote
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate u Správcu v lehote
do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti všeobecnej podstate.

Námietka podaná veriteľom musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.

V Prešove, dňa 17.01.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Rudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalok 49, 094 23 Michalok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1977
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

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 Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Renáta Rudová, bytom
094 23 Michalok 49, nar.: 20.11.1977 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

V Prešove, dňa 17.01.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001325
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 4K/63/2014 vedenom na majetok úpadcu
Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177

Správca:

I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

Úpadca:

Dareq,s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177

Spis. značka súdneho spisu:
Dátum:

4K/63/2014

4.1.2017

Miesto konania:

Cintorínska 21, Bratislava (sídlo zástupcu predsedu veriteľského výboru)

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia

2)

Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu na súhlas s vylúčením majetku úpadcu Dareq, s.r.o. –
ochranných známok

3)

Záver

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 814 99
Bratislava, písomné hlasovanie zo dňa 3.1.2017 v zastúpení JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva
a Mgr. Miriam Mihoková – prokurista.
2. Člen VV: Československá obchodná banka, a. s, Nám. SNP 29, Bratislava 815 63, písomné hlasovanie zo
dňa 19.12.2016 v zastúpení Mgr. Martina Labancová, Oddelenie vymáhania MicroSME úverov
3. 3. Člen VV: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.so Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, v zast.
Mgr. Zuzana Koláriková, odbor právny a vymáhania pohľadávok, písomné hlasovanie doručené SK, a.s.
e- mailom dňa 21.12.2016

K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2):
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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Návrh Uznesenia veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ako predseda veriteľského výboru v
konkurznom konaní úpadcu Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177,
súhlasí s vylúčením majetku úpadcu Dareq, s.r.o. – ochranných známok - ktorý bol zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 146/2015 pod
značkou záznamu K017035 dňa 31.07.2015 a v aktualizovanom znení zverejnený v Obchodnom vestníku č.
OV 222/2015 pod značkou záznamu K025080 dňa 19.11.2015 pod súpisovými položkami majetku Ochranné
známky:
1. Ochranná známka; Číslo zápisu: 220786; Dátum zápisu: 12.03.2008; Číslo prihlášky: 1769-2006;
Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Slovná; Znenie: SUPERTHERM; Majiteľ:
SUPERTHERM EUROPE, s.r.o. (právny predchodca Úpadcu); Stav: Platná do 29.09.2016, ak majiteľ
nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 200,- Eur;
2. Ochranná známka; Číslo zápisu: 238113; Dátum zápisu: 10.09.2014; Číslo prihlášky: 506-2014; Evidencia:
Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Kombinovaná; Majiteľ: ARCO-Art Agency s.r.o. (právny
predchodca Úpadcu); Zástupca: FAJNOR IP s.r.o.; Stav: Platná do 21.03.2024, ak majiteľ nepožiada
o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 183,- Eur;
3. Ochranná známka; Číslo zápisu: 234058; Dátum zápisu: 15.01.2013; Číslo prihlášky: 5370-2012;
Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Kombinovaná; Údaje o uplatňovaných
farbách: Žltá, hnedá, biela; Majiteľ: BARREL GROUP, s.r.o. (právny predchodca Úpadcu); Stav: Platná do
06.06.2022, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 217,- Eur;

Uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy
Slovenská konsolidačná, a.s. – predseda veriteľského výboru
Československá obchodná banka, a.s – člen veriteľského výboru
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - člen veriteľského výboru

PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“ Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali
traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.
Nakoľko program zasadnutia VV bol vyčerpaný, predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru :

--------------------------------------------------------------Slovenská konsolidačná, a.s.

V Bratislave, dňa 4.1.2017
Za správnosť: Ing. Kozová Lenka

K001326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PAP TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 801 602
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/9/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/9/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586,
reštrukturalizačný správca dlžníka PAP TRANS s.r.o., so sídlom Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 44 801
602, oznamuje účastníkom konania, že veriteľský výbor dlžníka schválil reštrukturalizačný plán predložený
dlžníkom a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu, termín je potrebné si vopred dohodnúť
na tel. čísle: 0940 84 54 34 alebo e-mailom: recovery@leges.sk.

Správca týmto podľa § 146 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 09.02.2017 (t.j. vo štvrtok) v priestoroch Hotela
ARCADE, Námestie SNP č. 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko.
Prezentácia sa uskutoční od 10:30 hod. Začiatok schôdze o 11:00 hod.
Program schvaľovacej schôdze bude nasledovný:
1. Otvorenie;
2. Rozprava v zmysle § 147 ods. 1 ZKR;
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;
4. Záver.
Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; akcionár dlžníka sa môže zúčastniť na
schvaľovacej schôdzi, aj keď nie je účastníkom plánu. Na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo
prostredníctvom zástupcu. V zmysle §146 ods. 4 ZKR: ,,účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi
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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prostredníctvom zástupcu. V zmysle §146 ods. 4 ZKR: ,,účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi
aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na
plnomocenstve úradne osvedčená“. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, štatutári právnických osôb
originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace a doklad totožnosti,
zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, resp.
poverením na zastupovanie veriteľa, pokiaľ tieto už nie sú súčasťou podaných prihlášok a dokladom totožnosti.
LEGES Recovery k.s.
reštrukturalizačný správca dlžníka

K001327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Awni Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 29, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/26/2016 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová
hodnota
[EUR]

Stav

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom
môže byť mzda postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou zrazená
1074,01
zamestnávateľom NIEDAX, s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava za
obdobie október 2016 / § 72 ods. 2 ZKR /

Zaradený
do súpisu

30.11.2016

majetok
úpadcu

Všeobecná
podstata

Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom
môže byť mzda postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou zrazená
1067,5
zamestnávateľom NIEDAX, s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava za
obdobie november 2016 / § 72 ods. 2 ZKR /

Zaradený
do súpisu

31.12.2016

majetok
úpadcu

Všeobecná
podstata

Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom
môže byť mzda postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou zrazená
1044,87
zamestnávateľom NIEDAX, s.r.o., Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava za
obdobie december 2016 / § 72 ods. 2 ZKR /

Zaradený
do súpisu

17.1.2017

majetok
úpadcu

Podstata

Názov

Všeobecná
podstata

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001328
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 4K/63/2014 vedenom na majetok úpadcu
Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177
Správca:

I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

Úpadca:

Dareq, s.r.o.,so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177

Spis. značka súdneho spisu: 4K/63/2014
Dátum:

4.1.2017

Miesto konania:

Cintorínska 21, Bratislava (sídlo zástupcu predsedu veriteľského výboru)

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia

2)

Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu na speňaženie hnuteľného majtku - Vozidlá

3)

Záver

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 814 99
Bratislava, písomné hlasovanie zo dňa 3.1.2017 v zastúpení – JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva
a Mgr. Miriam Mihoková – prokurista.
2. Člen VV: Československá obchodná banka, a. s, Nám. SNP 29, Bratislava 815 63, písomné hlasovanie zo
dňa 20.12.2016 v zastúpení Mgr. Martina Labancová, Oddelenie vymáhania MicroSME úverov,
3. Člen VV: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.so Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, v zast. Mgr.
Zuzana Koláriková, odbor právny a vymáhania pohľadávok, písomné hlasovanie doručené SK, a.s. emailom dňa 28.12.2017.
K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

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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K bodu 2):
Návrh Uznesenia veriteľského výboru:
Majetok všeobecnej podstaty úpadcu – hnuteľné veci –Vozidlá Slovenská konsolidačná, a.s. ako predseda
Veriteľského výboru navrhla spôsob speňažovania formou verejného ponukového konania v zmysle § 92 ods. 1
písm. d.) a e-mailom zo dňa 19.12.2016 predložila veriteľskému výboru na schválenie uznesenie v znení:
Navrhujeme, aby Slovenská konsolidačná, a.s. ako predseda veriteľského výboru úpadcu Dareq s.r.o.,
So sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177 uložila správcovi konkurznej podstaty záväzný
pokyn v nasledovnom znení:
Slovenská konsolidačná, a.s. ako predseda veriteľského výboru úpadcu Dareq s. r. o., so sídlom Kopčianska 10,
851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177 ukladá správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn speňažiť Hnuteľný
majetok úpadcu zapísaný v súpise všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku por. č. 1: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5 DCI;
EČV: KN 447CY; VIN: VF1FDCUL635340055; Druh karosérie: BA skriňová; Farba: biela; Rok výroby: neznámy;
Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad Colného úradu
Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené z evidencie OR PZ v Komárne na základe
žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla); Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur;
Súpisová zložka majetku por. č. 2: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5 DCI;
EČV: KN 203CZ; VIN: VF1FDCUL635340054; Druh karosérie: BA skriňová; Farba: biela; Rok výroby: neznámy;
Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad Colného úradu
Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené z evidencie OR PZ v Komárne na základe
žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla); Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur;
Súpisová zložka majetku por. č. 3: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER 2,5 DCI;
EČV: KN 451DB; VIN: VF1FDC1L637328203; Druh karosérie: BB skriňová dodávková; Farba: biela; Rok výroby:
neznámy; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad
Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Popis: vozidlo je dočasne vyradené z evidencie OR PZ v
Komárne na základe žiadosti vlastníka (odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla);
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,- Eur;
Súpisová zložka majetku por. č. 4: Hnuteľná vec: Nákladné motorové vozidlo RENAULT MASTER
FD/FDCI/MASTER; EČV: KN 518DC; VIN: VF1FDC1L637333032; Druh karosérie: BB skriňová furgon; Farba: biela;
Rok výroby: 2007; Stav opotrebovanosti: nepojazdné (bez autobatérie); Adresa miesta umiestnenia: Centrálny sklad
Colného úradu Nitra, Veľký rad, 945 01 Komárno; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota
(aj mena): 3.000,- Eur
(ďalej spolu majetok pod číslom 1 až 4 aj ako „Predmety speňaženia“)
formou verejného ponukového konania v zmysle § 92 ods. 1 písm. d.) ZKR za nasledovných podmienok:
·
·
·

I. kolo – predaj za 100 % súpisovej hodnoty
II. kolo- predaj za 80 % súpisovej hodnoty
III. kolo – predaj za 50 % súpisovej hodnoty.

V prípade, že by ani v treťom kole neprišlo k speňaženiu hnuteľného majetku, požiada SKP Slovenskú
konsolidačnú, a.s. o udelenie nového záväzného pokynu na speňaženie hnuteľného majetku.
·

Oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku a na internetovom portáli
Správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetovom portáli www.autobazar.eu a
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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Správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetovom portáli www.autobazar.eu a
www.autovia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.
Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť neprimerané nízke ponuky

Uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy
Slovenská konsolidačná, a.s. – predseda veriteľského výboru
Československá obchodná banka, a.s – člen veriteľského výboru
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - člen veriteľského výboru
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“
Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor
prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.
Nakoľko program zasadnutia VV bol vyčerpaný, predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru :

--------------------------------------------------------------Slovenská konsolidačná, a.s.

V Bratislave, dňa 4.1.2017
Za správnosť: Ing. Kozová Lenka

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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K001329
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 4K/63/2014 vedenom na majetok úpadcu
Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177
Správca:

I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

Úpadca:

Dareq, s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177

Spis. značka súdneho spisu: 4K/63/2014
Dátum:

4.1.2017

Miesto konania:

Cintorínska 21, Bratislava (sídlo zástupcu predsedu veriteľského výboru)

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia

2)

Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu na speňaženie nehnuteľný majetok - spoluvlastnícke podiely
na pozemkoch v k.ú. Veľký Slavkov

3)

Záver

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 814 99
Bratislava, písomné hlasovanie zo dňa 3.1.2017 v zastúpení JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva
a Mgr. Miriam Mihoková – prokurista.
2. Člen VV: Československá obchodná banka, a. s, Nám. SNP 29, Bratislava 815 63, písomné hlasovanie zo
dňa 22.12.2016 v zastúpení Mgr. Martina Labancová, Oddelenie vymáhania MicroSME úverov,
3. Člen VV: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.so Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, v zast. Mgr.
Zuzana Koláriková, odbor právny a vymáhania pohľadávok, písomné hlasovanie doručené SK, a.s. emailom dňa 28.12.2017.

K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.
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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K bodu 2):
Návrh Uznesenia veriteľského výboru:
Majetok všeobecnej KP nezabezpečených veriteľov Dareq s.r.o. – spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v k.ú.
Veľký Slavkov Slovenská konsolidačná, a.s. ako predsedu predseda Veriteľského výboru navrhla spôsob
speňažovania postupom podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) Zákona o konkurze a teda dražbou
zorganizovanou Správcom a e-mailom zo dňa 19.12.2016 predložila veriteľskému výboru na schválenie
uznesenie v znení:
Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu úpadcu Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
IČO: 47 635177, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 97774/B,
ktoré je vedené Okresným súdom Bratislava I. pod sp. zn.: 4K/63/2014, udeľuje správcovi konkurznej podstaty I&R
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, značka správcu: S1436, záväzný pokyn
speňažiť majetok všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu:
a. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/50 o výmere 1 398 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 433 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/12;
b. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/92 o výmere 849 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 435 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/11;
c. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/111 o výmere 1 424 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 436 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/30;
d. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/97 o výmere 473 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 437 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/13;
e. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/99 o výmere 374 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 438 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 4/14;
f. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 699/128 o výmere 2 214 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,
zapísaný na LV č. 487 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ SLAVKOV, okres:
Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 44/2400;
g. Typ nehnuteľnosti: POZEMOK s parc. č. KN-C 270/22 o výmere 4 136 m2, druh pozemku: Trvalé trávne
porasty, zapísaný na LV č. 854 vedenom pre katastrálne územie: Veľký Slavkov, obec: VEĽKÝ
SLAVKOV, okres: Poprad, štát: SR, Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/2;
t.j. spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k.ú. Veľký Slavkov postupom podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) Zákona o konkurze dražbou zorganizovanou Správcom.
Správca navrhuje speňažiť Predmet speňaženia ako súbor nehnuteľností zorganizovaním dražby priamo Správcom
podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR, keďže sa jedná o nehnuteľnosti
vo vlastníctve Úpadcu, ktoré sa speňažujú inak ako predajom podniku, časti podniku Úpadcu alebo podstatnej časti
majetku patriaceho k podniku Úpadcu.
Miestom konania dražby Predmetu speňaženia bude zasadacia miestnosť v kancelárii Správcu príslušnej pre
Prešovský kraj, nachádzajúca sa na adrese: Slánska 20A, 080 06 Prešov.
Správca zabezpečí uverejnenie oznámenia o dražbe v podobe základných údajov o dražbe (t.j.: dátum, miesto
konania dražby, čas, predmet dražby, najnižšie podanie) najneskôr 15 dní pred dňom otvorenia dražby v/na:
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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•

Obchodnom vestníku SR;

•

Centrálnom notárskom registri dražieb;

•

internetovom portáli Správcu: www.irkr.sk;

•

periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre obec, v ktorej sa Predmet dražby nachádza.

Podmienky priebehu dražby určí Správca nasledovne:
a. najnižšie podanie bude v prvom kole dražby stanovené na 100 % všeobecnej hodnoty Predmetu speňaženia
určenej znaleckým posudkom;
v rámci prvého kola dražby môže Správca znížiť najnižšie podanie podľa písm. a) vyššie opakovane vždy o 5 %
všeobecnej hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom až na 80 % všeobecnej hodnoty určenej
znaleckým posudkom, ktorá predstavuje najnižšie možné podanie pre úspešné prvé kolo dražby;
b. v druhom kole opakovanej dražby bude najnižšie podanie stanovené na 80 % všeobecnej hodnoty určenej
znaleckým posudkom;
v rámci druhého kola dražby môže Správca znížiť najnižšie podanie podľa písm. c) vyššie opakovane vždy o 5 %
všeobecnej hodnoty Predmetu speňaženia II určenej znaleckým posudkom až na 65 % všeobecnej hodnoty určenej
znaleckým posudkom, ktorá predstavuje najnižšie možné podanie pre úspešné druhé kolo dražby;
c. v treťom kole opakovanej dražby bude najnižšie podanie stanovené na 65 % všeobecnej hodnoty určenej
znaleckým posudkom;
v rámci tretieho kola dražby môže Správca znížiť najnižšie podanie podľa písm. e) vyššie opakovane vždy o 5 %
všeobecnej hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom až na 50 % všeobecnej hodnoty určenej
znaleckým posudkom, ktorá predstavuje najnižšie možné podanie pre úspešné tretie kolo dražby;
dražobná zábezpeka bola zložená v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky vo výške 20.000,- Eur;
minimálne prihodenie bolo vo výške 500,- Eur.
Správca bude pri určení výšky najnižšieho podania pre príslušné kolo dražby Predmetu speňaženia vychádzať zo
všeobecnej hodnoty Predmetu speňaženia určenej na základe aktualizovaného Znaleckého posudku, ktorého
vyhotovenie v rámci zorganizovania dražby Predmetu speňaženia zabezpečí Správca, tým že s požiadavkou na
jeho aktualizáciu sa Správca obráti na Znalca.
V prípade, že sa Správcovi nepodarí speňažiť Predmet speňaženia ani v treťom kole opakovanej dražby, Správca
je povinný obrátiť sa na Príslušný orgán s návrhom na udelenie nového záväzného pokynu na speňaženie
Predmetu speňaženia.
Uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy
Slovenská konsolidačná, a.s. – predseda veriteľského výboru
Československá obchodná banka, a.s – člen veriteľského výboru
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - člen veriteľského výboru
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“
Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor
prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.
Nakoľko program zasadnutia VV bol vyčerpaný, predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru:

--------------------------------------------------------------Slovenská konsolidačná, a.s.

V Bratislave, dňa 4.1.2017
Za správnosť: Ing. Kozová Lenka

K001330
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97774/B, v súlade s ustanovením § 81
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) na základe uznesenia prijatého na zasadnutí veriteľského výboru konaného
dňa 04.01.2017 týmto vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok úpadcu:
1. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 220786; Dátum zápisu: 12.03.2008; Číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 220786; Dátum zápisu: 12.03.2008; Číslo
prihlášky: 1769-2006; Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Slovná; Znenie:
SUPERTHERM; Majiteľ: SUPERTHERM EUROPE, s.r.o. (právny predchodca Úpadcu); Stav: Platná do
29.09.2016, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 200,- Eur;
2. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 238113; Dátum zápisu: 10.09.2014; Číslo
prihlášky: 506-2014; Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Kombinovaná; Majiteľ:
ARCO-Art Agency s.r.o. (právny predchodca Úpadcu); Zástupca: FAJNOR IP s.r.o.; Stav: Platná do
21.03.2024, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 183,- Eur;
3. Iná majetková hodnota: Ochranná známka; Číslo zápisu: 234058; Dátum zápisu: 15.01.2013; Číslo
prihlášky: 5370-2012; Evidencia: Úrad priemyselného vlastníctva SR; Druh známky: Kombinovaná; Údaje
o uplatňovaných farbách: Žltá, hnedá, biela; Majiteľ: BARREL GROUP, s.r.o. (právny predchodca Úpadcu);
Stav: Platná do 06.06.2022, ak majiteľ nepožiada o predĺženie doby platnosti zápisu; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 217,- Eur;
ktorý bol pod súpisovou položkou majetku Ochranné známky zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 146/2015 pod značkou záznamu
K017035 dňa 31.07.2015 a v aktualizovanom znení v Obchodnom vestníku č. OV 222/2015 pod značkou záznamu
025080 dňa 19.11.2015.
Správca zároveň jednotlivým veriteľom úpadcu oznamuje, že v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 ZKR v lehote 60
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je ktorýkoľvek z veriteľov úpadcu oprávnený
písomne požiadať správcu o prevod tohto majetku. Ak o prevod tohto majetku požiada viacero veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. V súlade s ustanovením § 81 ods. 5 ZKR sa
prevod tohto majetku na veriteľa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Správca súčasne upozorňuje veriteľov úpadcu, že ak o prevod vyššie uvedeného majetku nepožiada správcu
v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu žiaden z veriteľov úpadcu, tento majetok prestáva podliehať
konkurzu.

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

K001331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Mandela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ptičie 54, 067 41 Ptičie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 11/2014 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 11/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu Daniel Mandela, nar. 30.3.1981, bytom Ptičie 54, zverejňujem konečný rozvrh výťažku
všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov, zverejnený v OV č. 239/2016 dňa 14.12.2016, ktorý bol
schválený zástupcom veriteľov dňa 9.1.2017 :
Výťažok spolu :

5.534,14 €

- odmena správcu zo speňaženia

- 636,45 €

- súdny poplatok – 0,2%

-

11,00 €
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- pohľadávky proti všeobecnej podstate - rezerva na ukončenie konkurzu

Deň vydania: 20.01.2017

1.423,69 €

-

20,00 €

k výplate veriteľom

3.443,00 €

v pomere 11,7205 % zo sumy zistených pohľadávok jednotlivým nezabezpečeným veriteľom :
1/ Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

-

126,87 €

2/ Československá obchodná banka, a.s. -

308,55 €

3/ POHOTOVOSŤ s.r.o. Bratislava -

607,67 €

4/ PROFI CREDIT Slovakia s.r.o. -

298,21 €

5/ Sociálna poisťovňa - 1.103,07 €
6/ SR – Krajský súd Bratislava 7/ Slovenská konsolidačná a.s. -

9,74 €
444,11 €

(pôvodne Všeobecná zdravotná poisťovňa)
8/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť,

- 5,73 €

9/ WM Consulting & Communication, s.r.o. - 503,49 €
10/ Wustenrot poisťovňa, a.s. -

35,56 €

K001332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Slotta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, ako správca úpadcu Branislav Slotta, nar. 14.12.1961,
bytom: Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice, týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Branislav Slotta, nar. 14.12.1961, bytom: Kollárova 37, 039 01
Turčianske Teplice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, č. k. 2K/6/2016, JUDr. Jana Živická ponúka v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:
P.č.

Popis

Ponúknutá cena v EUR

1.

osobný automobil PEUGEOT 306, r.v. 1999

=300,-€

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 532 090.
1. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v Turčianskych Tepliciach je možné vykonať so záujemcami po
predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
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Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie
sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri
zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu hodnotu 1 EUR.
Online aukcia bude ukončená do 20 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa schválenia
predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku
všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy v hotovosti do pokladne správcu.
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je zástupca
veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky
ponukového konania prostredníctvom online aukcie.

JUDr. Jana Živická, správca

K001333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1982
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/33/2016S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/33/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica č. 1. zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 107 ods. 2 v spojení s § 38 ods. 6 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“)
v konkurznom konaní úpadcu:

Judita Kovácsová
narodená: 02.04.1982,
bytom: Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská

spisová značka súdneho spisu:

25K/33/2016

spisová značka správcovského spisu:

25K/33/2016 S1806

dátum a čas konania:

16.01.2017 o 11,35 hod.

miesto konania:

Pekárska 11, 917 01 Trnava

Prítomní:
správca konkurznej podstaty:

DAREKON, k.s., správca S1806
konajúci prostredníctvom: Mgr. Darina Száraz, komplementár

zástupca veriteľov:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
v zastúpení: Mgr. Zuzana Koláriková

Program zasadnutia:
1.

Otvorenie
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2.

Oboznámenie zástupcu veriteľov s úkonmi správcu

3.

Záver

Deň vydania: 20.01.2017

AD 1.
Otvorenie zasadnutia so zástupcom veriteľov vykonal správca konkurznej podstaty úpadcu a privítal schôdzou
veriteľov zvoleného zástupcu veriteľov: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.. Správca zároveň konštatoval,
že v zmysle § 38 ods. 1 v spojení s § 107 ods. 2 ZKR prvé zasadnutie so zástupcom veriteľov zvoláva správca.
Správca poučil zástupcu veriteľov o jeho právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
AD 2.
Správca informoval zástupcu veriteľov ohľadne majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty a vzhľadom na
skutočnosť, že úpadca je podielovým spoluvlastníkom zapísaných nehnuteľností, pri speňažovaní majetku bude
novozvolený správca v zmysle § 93 ods. 1 ZKR viazaný predkupným právom ostatných spoluvlastníkov, ktorým je
povinný písomne ponúknuť spoluvlastnícky podiel úpadcu za súpisovú hodnotu.
AD 3.
V závere zástupca veriteľov poďakoval správcovi za poskytnutie informácií a rokovanie ukončil.
V Trnave, dňa 16.01.2017
__________________________
Zástupca veriteľov:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
v zastúpení: Mgr. Zuzana Koláriková

K001334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PTK-Echo Services s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 39, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 263 279
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/21/2016 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: PTK - Echo Services s. r. o., so sídlom
Prešovská 39, 821 08 Bratislava, IČO: 44 263 279, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava
I, č. k. 8K/21/2016, týmto zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať
dňa 09.02.2017 (štvrtok) o 13.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4
poschodie.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Voľba Zástupcu veriteľov,
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3. Záver.
Veritelia sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z
obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K001335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Jožiov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2137/43, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2014 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Marek Jožiov, narodený 18.05.1972, bytom: Komenského
2137/43, 075 01 Trebišov, sp.zn.: 31K/67/2014 oznamuje, že veriteľ MESTO Trebišov doručil správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty prihlášku nezabezpečenej pohľadávky. Ide o nasledujúcu nezabezpečenú inú
pohľadávku:
Veriteľ: Mesto Trebišov, sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996.
Prihlásená pohľadávka č. 1: nezaplatený miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, istina
96,36 €, celková suma 96,36 €.
JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Marek Jožiov oznamuje, že zapísal prihlásenú pohľadávku do
zoznamu pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.

K001336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Hruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/5/2016 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Plško, správca konkurznej podstaty úpadcu: Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, bytom Družby 684/10, 972
12 Nedožery – Brezany, týmto oznamuje, že kaucie vyžadované na účinné popieranie pohľadávok veriteľmi podľa §
32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii možno skladať v prospech bankového účtu
úpadcu číslo: IBAN: SK95 5200 0000 0000 1725 7750, ktorý je vedený v OTP Banke, a.s..
Každá platba kaucie musí byť identifikovaná nasledujúcimi údajmi: variabilný symbol – číslo popieranej pohľadávky
podľa zoznamu pohľadávok, poznámka – priezvisko alebo názov veriteľa, ktorý popiera pohľadávku. Kauciu vo
výške 350,- EUR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
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pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K001337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Awni Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 29, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/26/2016 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/26/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
Vyhlasovateľ Mgr. Petra Muroňová, správca úpadcu Norbert Awni, nar.: 06.10.1970, bytom Dopravná 29, 831 06
Bratislava, týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu ponúka v I. kole ponukového konania na
predaj majetku úpadcu – hnuteľnú vec - osobné motorové vozidlo - RENAULT LAGUNA, VIN:
VF1KG43B635983734, farba: šedá, metalíza tmavá, rok výroby: 2006, súpisová hodnota: 1.400,- EUR (ďalej len
„predmet ponuky“), a to za najvyššiu ponuku (ponúknutú kúpnu cenu). Lehota na predkladanie ponúk je do 15 dní
odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku do 15:00 hod posledného dňa lehoty. Písomnú ponuku
vyhotovenú v slovenskom jazyku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu:
Mgr. Petra Muroňová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, s označením: “KONKURZ sp. zn. 3K/26/2016 – ZÁVÄZNÁ
PONUKA - NEOTVÁRAŤ.“ Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom
na základe jeho predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno emailom na: info@spravkyna.sk.

V Bratislave, dňa 17.01.2017

Mgr. Petra Muroňová, správca

K001338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavla Jesenáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 2568/19, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2015 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnených údajov
Dňa 16.01.2017, bol v OV č. 10/2017, K000875 správcom zverejnený Návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty – nové znenie.
Druh podania: Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správne znenie:
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Vladimír Budiač, správca

K001339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Petr Bečvář v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 277, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/21/2015 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/21/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu Ing. Petr Bečvář v konkurze, a to súboru
hnuteľných vecí, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
15/2016 dňa 25.1.2016 v znení aktualizácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 76/2016, dňa 21.4.2016, v
ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za nasledujúcich podmienok:
1.
Predaj majetku bude inzerovaný v Obchodnom vestníku
2. Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
v 5.kole : najvyššia ponuka
3.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu vedené v UniCreditBank, IBAN:
SK8411110000001179929008
4.
Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
5.
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu, ktorý
oznámi zástupcovi veriteľov, termín otvárania obálok bude najneskôr pätnásty deň odo dňa skončenia
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lehoty na predkladanie ponúk
6.
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového
konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca,
ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.

K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať zástupca veriteľov.
V Bratislave, dňa 17.1.2017
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K001340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Hrajnohová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
nám. Priateľstva 2166/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.6.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 23K/2/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/2/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty Monika Hrajnohová, nar. 14.6.1988, bytom Námestie
priateľstva 2166/10,929 01 Dunajská Streda, spisová značka 23K/2/2016 zverejňuje OPRAVU - Návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca vyzýva zástupcu veriteľa , aby sa
v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku vyjadril, či súhlasí s
predloženým návrhom, prípadne či uplatňuje proti návrhu konečného rozvrhu výťažku odôvodnené námietky.
Zároveň týmto správca poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve požiadať zástupcu veriteľov o podanie
odôvodnených námietok v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v OV a o práve
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Sadová 3/A, 905 01 Senica na základe
telefonického oznámenia na tel 0905 901 757, alebo elektronicky na sandtner.lucia@gmail.com
veriteľ

prihlásená suma spolu

Poznámka

Slovenská sporiteľňa, a.s.

16 816,40 EUR

32%

479,54 EUR

HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.

6 316,80 EUR

12%

180,13 EUR

Sberbank Slovansko, a.s.

15 732,45 EUR

30%

448,63 EUR

Consumer Finance Holding, a.s.

8 878,66 EUR

17%

253,19 EUR
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CETELEM SLOVENSKO a.s.

2 236,30 EUR

4%

63,77 EUR

VUB

2 621,00 EUR

5%

74,74 EUR

SPOLU

52 601,61 EUR

100%

1 500,00 EUR

K001341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUPEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68/251, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 572 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/20/2014 S1284
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/20/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Pihorňa, správca úpadcu JUPEX s.r.o., v konkurze, so sídlom Popradská 68/251, 040 11 Košice, IČO:
36 572 683, týmto oznamujem, že som zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky a to:

Pohľadávku prihlásenú veriteľom Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, Bratislava, IČO: 35 815
256 vo výške 921,69 EUR, právny dôvod Neuhradené plnenie na základe Rozsudku Okresného súdu Prievidza sp.
zn. 10Cb/10/2013, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

V Košiciach, dňa 01.11.2015

Mgr. Peter Pihorňa, správca

K001342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Križo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1965
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
správca úpadcu: Juraj Križo, nar. 21.08.1965, bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen podaním zo dňa 16.11.2016
a opätovným podaním 04.01.2017 požiadal zástupcu veriteľov Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava o udelenie záväzného pokynu za účelom speňažovania majetku úpadcu, ktorý patrí do všeobecnej
podstaty a jeho súpis bol zverejnený v OV č. 137/2016 zo dňa 18.07.2016 pod č. K016732.
Zástupca veriteľov Slovenská sporiteľňa, a. s., vo veci konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská
Bystrica, sp. zn. 2K/27/2016 na majetok úpadcu Juraj Križo, nar. 21.08.1965, bytom D. Ertla 5, 960 01 Zvolen,
uložila správcovi – spoločnosti Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská
Sobota v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, listom doručenom správcovi dňa 13.01.2017
záväzný pokyn na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 137/2016 zo dňa 18.07.2016 pod č. K016732, a to za
nasledovných podmienok:
1. podľa ustanovenia § 93 ods. 1 ZKR správca písomne ponúkne spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam ako
predmet predkupného práva oprávneným z predkupného práva – t. j. terajším spoluvlastníkom dotknutých
nehnuteľností, a to pomerne podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov,
2. správca bude pri ponuke spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam vychádzať zo súpisovej hodnoty
dotknutého majetku úpadcu,
3. lehota na využitie predkupného práva oprávneným nesmie byť dlhšia ako 60 dní od doručenia písomnej ponuky,
4. oprávnení z predkupného práva budú znášať v prípade využitia predkupného práva všetky (najmä správne)
poplatky spojené s prevodom spoluvlastníckych podielov,
5. v prípade, ak nedôjde k uplatneniu predkupného práva oprávnenými za podmienok a v lehote podľa tohto
pokynu, správca požiada Banku ako zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu za účelom speňaženia
dotknutého majetku úpadcu,
6. pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že akékoľvek náklady správcu súvisiace s výkonom činnosti
správcu podľa tohto pokynu, najmä súvisiace s realizáciou písomnej ponuky predmetu predkupného práva, nie sú
nákladmi speňaženia všeobecnej podstaty, ktoré schválil príslušný orgán v zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
V Rimavskej Sobote 17.01.2017

K001343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Petr Bečvář v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 277, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/21/2015 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/21/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty:
Súpisová položka č. 3:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výsluhový dôchodok vyplatený vo výške 636,95 EUR dňa 7.10.2016, vo výške 636,95 EUR dňa 8.11.2016, vo
výške 636,95 EUR dňa 7.12.2016 a vo výške 636,95 EUR dňa 9.1.2017 Vojenským úradom sociálneho
zabezpečenia, Špitálska 22, Bratislava, dôvod zápisu: majetok úpadcu v 1/1, súpisová hodnota mesačnej platby
výsluhového dôchodku je 636,95 EUR.

V Bratislave, dňa 17.1.2017
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K001344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Šmihulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2016 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Alžbeta Šmihulová, nar.: 04.12.1964, bytom Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa, v zmysle
ustanovenia § 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 ako „ZKR“) zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
09.02.2017 (štvrtok) o 09:00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne, Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 08:30 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K001345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
20. Stravné lístky 2016- 37 ks- á 3,35 €

2013

Opotrebovaný

1/1

Deň zapísania: 15.12.2016
Deň vylúčenia:

123,95 €

Dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
Dôvod vylúčenia:

K001346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Major
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 5876/17E, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Róbert Major, dát. nar.: 25.07.1957,
bytom 940 01 Nové Zámky, Andovská 5876/17E, o novú súpisovú zložku majetku:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z príjmu za obdobie: 11/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 523,93 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku za obdobie: 12/2016.
Register: neuvedené

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 158,72 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z príjmu za obdobie: 12/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 515,72 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku za obdobie: 01/2017.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 158,72 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

V Nitre, dňa 17.01.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 63/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS MAJETKU úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO:
46 434 119, zast. likvidátorom Ing. Janou Koreňovou, bytom 969 72 Svätý Anton 65, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro., vložka č. 21159/S
Č. k.: 2K 63/2016
Číslo
súpisovej
položky

Súpis. zložka
Identifikácia
majetku

19.

Hnut. vec

Podstata

Súpisová
hodnota

Chladiaca
vitrína
všeobecná 149,99 €
GGC 1078 78 L

Dátum a dôvod zápisu

Poznámka

16.01.2017, majetok, ktorý patril
Inventárny
zoznam
úpadcovi v čase vyhlásenie konkurzu
krátkodobého majetku
(§ 67 ods. a)

5.882,22 €
Spolu k 16.01.2017

K001348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehocký Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 787/68, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.
Všeobecná časť

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 2K/8/2016 – 19 zo dňa 4. apríla 2016 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka Róber Lehocký, nar. 17. 7. 1976, bytom Hrnčiarska 787/68, 091 01 Stropkov a ustanovil do funkcie
správcu Mgr. Ing. Vladimíra Ledeckého, so sídlom Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad (ďalej len „správca“)
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bol zverejnené v obchodnom vestníku č. 67/2016 zo dňa 8. 4. 2016, číslo
zverejnenia K007907.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie a
spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty. Majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty. Majetok
všeobecnej podstaty tvorili:

Položka

Popis

Súpisová hodnota

1.

Hnuteľná vec - Renault Twingo

500,00

2.

Hnuteľná vec - PIAGGIO GILERA

300,00

3.

Nehnuteľnosť - pozemok parc.č. 2886/2

1 000,00

4.

Peňažná hotovosť

1 700,00

5.

Pohľadávka z účtu v banke

259,99

6., 8. - 14.

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu TPP

2 518,18

7.

nevyčerpaná časť preddavku

663,88

15. - 23.

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu dávky

350,71

Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený hnuteľný ani nehnuteľný majetok patriaci do
všeobecnej podstaty.

V základnej prihlasovacej lehote boli prihlásené dve pohľadávky veriteľov v prihlásenej sume 31 343,92 Eur. Po
uplynutí lehoty si ďalší veriteľ prihlásil tri pohľadávky v celkovej sume 15 801,79 Eur. Do konkurzu boli prihlásené
pohľadávky v celkovej sume 47 145,71 Eur, pričom suma prihlásených pohľadávok sa považuje za sumu zistených
pohľadávok.

Por.č.

Veriteľ

Obec

Zabezpečená

Prihlásená suma

Zistená suma

V lehote

1

Consumer Finance Holding, a.s.

Kežmarok

nie

3 111,66

3 111,66

áno

2

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bratislava

nie

28 232,26

28 232,26

áno

3.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Bratislava

nie

4 256,42

4 256,42

nie

4.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Bratislava

nie

10 300,45

10 300,45

nie

5.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Bratislava

nie

1 244,92

1 244,92

nie

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať zo všeobecnej podstaty je
47 145,71 Eur.

Správca zvolal schôdzu veriteľov na deň 11. júla 2016, pričom schôdze sa nezúčastnil žiaden z veriteľov.
Z uvedeného dôvodu Okresný súd Prešov uložil správcovi záväzný pokyn, ako postupovať pri speňažovaní majetku
uznesením sp. zn. 2K/8/2016 – 59 zo dňa 20. septembra 2016. V zmysle uloženého záväzného pokynu správca
zorganizoval ponukové konania, oznámenia ktorých zverejnil v obchodnom vestníku č. 187/2016 zo dňa 29. 09.
2016, číslo zverejnení K022307 a K022310. Správca speňažil nehnuteľnosť zorganizovaním dražby, pričom
oznámenie o dražbe zverejnil v Obchodnom vestníku č. 206/2016 zo dňa 26. 10. 2016, číslo zverejnenia K024515.
Správca tak speňažil majetok zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty v zmysle uloženého záväzného pokynu
s nasledovným výťažkom:

Položka

Popis

Suma výťažku v Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.

Hnuteľná vec - Renault Twingo

180,00

2.

Hnuteľná vec - PIAGGIO GILERA

550,00

3.

Nehnuteľnosť - pozemok parc.č. 2886/2

543,00

4.

Peňažná hotovosť

1 700,00

5.

Pohľadávka z účtu v banke

259,99

6., 8. - 14.

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu TPP

2 518,18

7.

nevyčerpaná časť preddavku

663,88

15. - 23.

Iná majetková hodnota - príjmy úpadcu dávky

350,71

Celková suma dosiahnutého výťažku predstavuje 6 765,76 Eur.

Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku úpadcu.

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote
2 812,25 Eur, z toho pohľadávky proti podstate vo výške 1 579,78 Eur boli priebežne správcom uhradené.
Neuhradené pohľadávky proti všeobecnej podstate prestavujú celkovú sumu vo výške 1 232,47 Eur.

Pohľadávka

poznámka

Čiastka Uhradené Nedoplatok Veriteľ

a) odmena zo speňaženia položka 1. v súpise

27,33

-

27,33

správca

a) odmena zo speňaženia položka 2. v súpise

80,65

-

80,65

správca

a) odmena zo speňaženia položka 3. v súpise

79,67

-

79,67

správca

a) odmena zo speňaženia položka 4. v súpise

17,00

-

17,00

správca

a) odmena zo speňaženia položka 5. v súpise

13,00

-

13,00

správca

a) odmena zo speňaženia položka 7. v súpise

33,19

-

33,19

správca

a) odmena zo speňaženia položka 6., 8. - 14. v súpise

356,20 -

356,20

správca

a) odmena zo speňaženia položka 15. - 23. v súpise

52,75

52,75

správca

a) paušálna odmena správcu

663,88 663,88

-

správca

a) stanovenie hodnoty majetku

145,00 -

145,00

Ing. L. Jackanin, znalec

c) cestovné

269,70 -

269,70

správca

c) náklady na vedenie konania

72,73

-

72,73

správca

c) notárske poplatky

85,25

-

85,25

správca

c) poplatky bankové

25,10

25,10

-

ČSOB, a.s.

c) poskytnutá súčinnosť

16,80

16,80

-

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

c) poskytnutá súčinnosť

24,00

24,00

-

VÚB, a.s.

d) výživné pre maloleté deti

800,00 800,00

-

Lehocká Adriána,

e) doprava majetku

50,00

-

DERPONAX s.r.o.

obhliadka majetku, obhliadka k dražbe, odovzdanie

-

50,00

Správca zverejnil oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 235/2016 zo dňa 8. 12. 2016, číslo zverejnenia K027780. V zákonnej
lehote žiaden z veriteľov neuplatnil námietku týkajúcu sa pohľadávok proti podstate.

Predmetná suma pohľadávok proti podstate nezahŕňa budúce predpokladané nevyhnutné výdavky vo výške 250,Eur spojené s vedením konkurzného konania do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Eur spojené s vedením konkurzného konania do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich s
administratívou konkurzu a priebežným uhrádzaním výživného ako pohľadávky proti podstate do ukončenia
konkurzu. V prípade nespotrebovaného zostatku z predpokladaných nákladov, tento zostatok bude rozdelený medzi
konkurzných veriteľov podľa princípov stanovených v tomto rozvrhu.

Predmetná suma pohľadávok nezahŕňa súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ktorý
predstavuje 13,53 Eur.

Po odpočítaní pohľadávok proti podstate vo výške 2 812,25 Eur, budúcich predpokladaných nevyhnutných
výdavkov vo výške 250,- Eur a súdneho poplatku vo výške 13,53 Eur je suma určená na uspokojenie veriteľov /
čistý výťažok: 3 689,98 EUR.

II.
Rozvrhová časť

Čistý výťažok určený na uspokojenie veriteľov predstavuje 3 689,98 Eur, čo k pomeru celkovej sume zistených
prihlásených pohľadávok predstavuje uspokojenie 7,83 %.

P.č.

Zistená suma

Uspokojenie

v EUR

v EUR

v%

Veriteľ

1.

Consumer Finance Holding, a.s..

3 111,66

243,54

7,83%

2.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

28 232,26

2 209,67

7,83 %

3.

Všeobecná úverová banka, a.s.

4 256,42

333,14

7,83%

4.

Všeobecná úverová banka, a.s.

10 300,45

806,19

7,83 %

5.

Všeobecná úverová banka, a.s.

1 244,92

97,44

7,83 %

SPOLU

47 145,71

3 689,98

7,83 %

III.

Správca týmto v súlade s § 101 ods. 1 ZKR predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
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Správca týmto v súlade s § 101 ods. 1 ZKR predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov, ktorý zverejní v Obchodnom vestníku a stanovuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu rozvrhu od
zverejnenia návrhu rozvrhu v Obchodnom vestníku. Správca rovnako tento návrh pred jeho zverejnením doručí
Okresnému súdu Prešov, ktorý vykonáva pôsobnosť zástupcu veriteľov.

Správca žiada veriteľov, aby oznámili číslo bankového účtu a variabilný symbol k uskutočneniu úhrady výťažku,
ktorý bude ponížený o poplatok za bezhotovostnú platobnú operáciu.

K001349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Zmeko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 5183, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1971
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 10
Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciou podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac november 2016,
spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

154,12 EUR

doplnenie súpisu dňa 14.12.2016
V Trnave 17.01.2017

Prvý správcovský dom, .k.s.
správca

K001350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Verejné ponukové konanie, 8. kolo:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu AMMSAM
s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764 (ďalej len „úpadca“), ponúka v 8. kole
ponukového konania nasledovný majetok úpadcu a vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na
odkúpenie nasledovného majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.141/2014 dňa 24.7.2014 :

Pohľadávka na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 136 066,68 EUR voči JANEX light, s.r.o., Mierova
811/21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 256 803, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 14417/T, z titulu vrátenia plnenia poskytnutého úpadcom dlžníkovi na základe Zmluvy o predaji
časti podniku zo dňa 1.1.2010, od ktorej bolo odstúpené dňa 5.2.2012. Výška pohľadávky 136066,68 EUR Súpisová
hodnota majetku 136066,68 EUR. Nárok patrí úpadcovi v celosti, t.j. v 1/1, v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. za nasledujúcich podmienok:

Predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke
Slovenskej konsolidačnej, a.s., www.konsolidacna.sk, pričom správca zašle inzerát na adresu SK, a.s. písomne,
resp. e-mailom na: psoltysHYPERLINK "mailto:psoltys@slovenska-konsolidacna.sk"@slovenska-konsolidacna.sk

Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
v 8.kole - najvyššia ponuka

·
·
·
·

·

Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
alebo odplaty za postúpenie pohľadávok záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu
vedené v UniCreditBank, číslo účtu 1154547011/1111.
Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu,
ktorý oznámi zabezpečenému veriteľovi a veriteľskému výboru, termín otvárania obálok bude najneskôr
pätnásty deň odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor.

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
v Bratislave, dňa 17.1.2017
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K001351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Verejné ponukové konanie, 8. kolo:

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu AMMSAM
s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764 (ďalej len „úpadca“), ponúka v 8. kole
ponukového konania nasledovný majetok úpadcu a vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na
odkúpenie nasledovného majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.68/2014 dňa 8.4.2014 :
Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia z neplatnej zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej dňa
17.8.2011 medzi úpadcom ako záložcom a spoločnosťou M.D.S. spol. s r.o., sídlo Bratislavská 14, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 35 803 151 ako záložným veriteľom, voči spoločnosti M.D.S. spol. s r.o., terajšie sídlo Mierová 811/21,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 803 151, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 12 698/T. Výška nároku 250 000 EUR. Súpisová hodnota majetku 250 000 EUR. Nárok patrí úpadcovi
v celosti, t.j. v 1/1, v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. za nasledujúcich
podmienok:

Predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke
Slovenskej konsolidačnej, a.s., www.konsolidacna.sk, pričom správca zašle inzerát na adresu SK, a.s. písomne,
resp. e-mailom na: psoltysHYPERLINK "mailto:psoltys@slovenska-konsolidacna.sk"@slovenska-konsolidacna.sk

Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
v 8.kole - najvyššia ponuka

·
·
·
·

·

Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
alebo odplaty za postúpenie pohľadávok záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu
vedené v UniCreditBank, číslo účtu 1154547011/1111.
Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu,
ktorý oznámi zabezpečenému veriteľovi a veriteľskému výboru, termín otvárania obálok bude najneskôr
pätnásty deň odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor.

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. Dana Jelinková Dudzíková, správca
v Bratislave, dňa 17.1.2017

K001352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Verejné ponukové konanie, 5. kolo:

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu AMMSAM
s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764 (ďalej len „úpadca“), ponúka v 5. kole
ponukového konania nasledovný majetok úpadcu a vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na
odkúpenie nasledovného majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku:
1. č. 190/2014 dňa 06.10.2014 :
pohľadávka na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 30 000 EUR voči MA-AS, s.r.o., Kríkova 3, 821 07
Bratislava, IČO: 44589905, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo:
98184/B, z titulu vrátenia plnenia poskytnutého dňa 24.06.2011 úpadcom dlžníkovi bez právneho dôvodu. Súpisová
hodnota: 30 000,00 EUR, podiel úpadcu: 1/1,

1. č. 245/2014 dňa 23.12.2014:
peňažná pohľadávka vo výške 1085,60 EUR faktúra č. 11/2011/2630 splatné 3.2.2012 a peňažná pohľadávka vo
výške 49,92 EUR faktúra č. 11/2012/192 splatné 3.4.2012 voči IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 44 00 78 41, súpisová hodnota 1135,52 EUR, podiel úpadcu 1/1,

1. č. 228/2014 dňa 28.11.2014:
nárok na zaplatenie pokuty vo výške 350,85 EUR voči Mgr. Karolovi Haťapkovi, Drieňová 34, 821 02 Bratislava,
uložené uznesením Okresného súdu Bratislava I., č.k. 4K/8/2013-374 zo dňa 4.8.2014 právoplatné dňa 19.11.2014,
súpisová hodnota 350,85 EUR, podiel úpadcu 1/1,
v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. za nasledujúcich podmienok:

Predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke
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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Predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke
Slovenskej konsolidačnej, a.s., www.konsolidacna.sk, pričom správca zašle inzerát na adresu SK, a.s. písomne,
resp. e-mailom na: psoltysHYPERLINK "mailto:psoltys@slovenska-konsolidacna.sk"@slovenska-konsolidacna.sk

Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
v 5.kole - minimálne vo výške 10% súpisovej hodnoty predávaného majetku

·
·
·
·

·

Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
alebo odplaty za postúpenie pohľadávok záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu
vedené v UniCreditBank, číslo účtu 1154547011/1111.
Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu,
ktorý oznámi zabezpečenému veriteľovi a veriteľskému výboru, termín otvárania obálok bude najneskôr
pätnásty deň odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor.

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
v Bratislave, dňa 17.1.2017

K001353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hogaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2016 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote.
Mgr. Peter Plško, správca konkurznej podstaty úpadcu: Štefan Hogaj v konkurze, bytom Šumperská 43/27, 971 01
Prievidza, oznamuje, že dňa 12.01.2017 bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok č. 1 veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina v celkovej sume 6.372,08 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
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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Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Mgr. Peter Plško, správca

K001354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 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 notároch 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 9. novembra 2016 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:
14.02.2017 o 09.00 hod
Kolo dražby: štvrté
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
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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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
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
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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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
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:
16.000,00,-€
Minimálne prihodenie:
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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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
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. 02.02.2017 o 10:00 hod.
2. 09.02.2017 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. 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 17.01.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K001355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K75/2016S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2k75/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Spisová značka súdneho spisu: 2K75/2016 Spisová značka správcovského spisu: 2K 75/2016S515 Meno
a priezvisko/Obchodné meno úpadcu ( dlžníka ):Milan Gašpar bytom 962 12 Detva, A. Hlinku 903/6
Dátum narodenia/IČO úpadcu ( dlžníka ):28.06.1957 Oznam o zvolaní schôdze veriteľov JUDr. Pavel
Vrška, so sídlom: M. R. Štefánika č. 2, 990 01 Veľký Krtíš, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan
Gašpar, nar. 28. 06. 1957, bytom 962 12 Detva, A. Hlinku 903/6 zvoláva schôdzu veriteľov na deň
03.03.2017 o 11.00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Hlasovanie o funkcii správcu 4. Voľba
veriteľského výboru - zástupcu veriteľov 5. Rôzne 6. Záver Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti alebo právnic- ké osoby aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne na zastupo- vanie veriteľa a doklad totožnosti. Vo Veľkom Krtíši, dňa
17.01.2017 JUDr. Pavel Vrška, správca
K001356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 42, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2015S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku :
č. 21 :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom môže byť mzda postihnutá výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, zrazená zamestnávateľom New Yorker Slovakia, Cintorínska 7, Bratislava za mesiac
december 2016. Dôvod vykonania zápisu - § 72 ods. 2 ZKR. Súpisová hodnota 771,11 Eur.

K001357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Marková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 86, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/25/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
PDS č. 041/35-2016

Označenie dražobníka:

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 36 583 936

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Košiciach I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15388/V
zastúpená:

Mgr.

Jaroslavom

Dzurikom,

konateľom spoločnosti

Navrhovateľ dražby:

Ing. Peter Duhoň, správca
Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca
reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka

správcu: S1479
úpadca: Eva Marková, rod. Konopásková, nar.:
24.07.1973, bytom: 044 16 Vyšný Čaj 86

Dátum konania dražby:
otvorenia dražby: 10.00 hod.

16. február 2017

Čas

Miesto konania dražby:
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť na 1. poschodí
Opakovanie dražby:

opakovaná dražba (7. kolo)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 130, vedenom
Okresným úradom Košice – okolie, Katastrálny odbor, obec: Vyšný Čaj, katastrálne územie: Vyšný čaj, a to:
·
·
·

stavba so súpisným číslom 86, ktorá je postavená na parcele registra "C" číslo 134/1, dom,
parcela registra „C“ č. 133, vo výmere 238 m2, druh pozemku: Záhrady,
parcela registra „C“ č. 134/1, vo výmere 299 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "predmet dražby")
Príslušenstvom je: plot, studňa, vonkajšie úpravy (prípojka plynu, žumpa, darling, spevnené plochy).

Opis predmetu dražby: Predmetom dražby je rodinný dom s.č. 86, nachádzajúci sa na p.č. 134/1 v k.ú. Vyšný Čaj
v obci Vyšný Čaj, okres Košice - okolie. Dom s.č. 86 sa nachádza pri obecnej asfaltovej komunikácii v strede obce,
vľavo od hlavnej cesty.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby: Dom bol odovzdaný do užívania v r. 1956 a v r. 2004 bolo vydané kolaudačné
rozhodnutie na zrealizovanú nadstavbu domu, zateplenie domu bolo ukončené v r. 2011. Dom má dve nadzemné
podlažia a jedno podzemné. Orientácia obytných miestností je na juh, juhozápad a sever.. Napojený je na plyn,
elektrinu, vodu zo studne, odkanalizovanie je do žumpy na pozemku. Na pozemku je studňa z r. 1956, žumpa
z r. 1978. Pozemok je oplotený a rovinatý, popri malom vodnom toku a pri hlavnej obecnej komunikácii.
Stavebným povolením z r. 2002 bol dom nadstavaný o podkrovie, bol zhotovený nový krov a strecha. V nadstavbe
vzniklo bývanie s 5 izbami, kuchyňou, kúpeľňou, WC, dvoma balkónmi.
Konštrukčné vyhotovenie dokončeného domu a po zateplení:
Základy - základové pásy monolitický betón.
Zvislé nosné konštrukcie - tehlové múry v 1.NP, kvádre v nadstavbe. Deliace konštrukcie z tehál, v podkroví
sadrokartón. Zvislé múry boli zateplené PPs hr. 50 v r. 2011
Vodorovné konštrukcie - nad 1.PP je železobetónový strop, nad 1.NP nový žb strop a v podkroví zateplený strop s
obkladom sadrokartónovým. Vnútorné schodisko je žb s dreveným obkladom stupňov. Kovové schodisko je
skladacie, vstup do medzistrešného priestoru.
Zastrešenie bez krytiny - drevený krov, s dvoma malými vikiermi a jedným nad balkónom.
Krytina strechy - poplastovaný plech
Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu nové
Úpravy vnútorných povrchov - hladké omietky stropov a stien, maľby, sadrokartónové podhľady
Vnútorné keramické obklady - v kuchyni nad linkou, v kúpeľni a WC v podkroví, na prízemí v bývalej pivárni pri pulte
Dvere - vstupné dvere do bývalej predajne potravín a bývalej pivárne sú plastové s presklením, ako aj z juhozápadu
do dvora. Vnútorné dvere nové drevené v drevených zárubniach.
Okná - plastové s izolačným sklom na oboch podlažiach
Povrchy podláh - v 1.NP keramické dlažby v bývalej predajni a pivárni, v podkroví drevené plávajúce podlahy a
keramická dlažba v kuchyni, keramické dlažby v kúpeľni.
Vybavenie:
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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Vykurovanie - teplovodné ústredné kotol ÚK na tuhé palivo a aj na plyn umiestnený za predajňou v chodbe,
radiátory panelové, v nadstavanom podkroví sú nové radiátory KORAD,
Elektroinštalácia - svetelná a zásuvková, motorická
Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody ventilové a pákové batérie
Vnútorná kanalizácia - kompletné vnútorné rozvody kanalizácie do žumpy
Vnútorný plynovod - rozvody v oceľových rúrkach na 1.NP a 2.NP, plynomer pred domom zo severu.
Ohrev teplej vody - cez zásobník na el. umiestnený v chodbe za bývalou predajňou.
Dispozícia domu:
1.PP - pod celým domom je podzemné podlažie s dvoma miestnosťami, je tu čerpadlo a kotol na tuhé palivo, vstup
do pivnice je z juhu, využíva sa len južná časť.
1.NP - nachádzajú sa tu priestory bývalej predajne potravín, ktorá je toho času vyprataná, čo bolo zistené pohľadom
dovnútra cez okno dňa 15.2.2016 a tiež bývalá piváreň so skladom a hygienickým zariadením
2.NP - podkrovie - samostatný vstup z juhozápadu so schodiskom, ktorým sa vchádza do podkrovia - do chodby, z
ktorej je v pravej časti pôdorysu kuchyňa s jedálenským kútom, vľavo izba, miestnosť s WC a kúpeľňa, v strednej
časti je priestranná obývacia izba s balkónom. Z obývacej izby sa prechádza do dvoch menších izieb. Z chodby
pri schodisku sa vchádza na balkón orientovaný na juh.
Rodinný dom má 5 izieb v podkroví s príslušenstvom a dve priestranné miestnosti s hygienickým zázemím v 1.NP.
Príslušenstvo:
Plot - V roku 2013 bol vyhotovený plot okolo pozemku z oceľových stĺpikov osadených do betónu a výplň tvorí
poplastované pletivo.
Studňa kopaná - Zdrojom vody na pozemku je kopaná studňa z r. 1975. s napojením na Darling.
Prípojka plynu - Dom je pripojený na plyn od r. 1985. Plynomer je umiestnený zo severnej strany domu.
Žumpa - Odkanalizovanie domu je do žumpy z r. 1978, je železobetónová monolitická.
Darling - Čerpadlo na vodu zo studne sa nachádza v 1.PP od r. 1978.
Spevnené plochy - Spevnené plochy pred domom z východnej strany boli vybudované v r. 1975 s následnými
opravami.
Pozemky: Pozemok zapísaný na LV č. 130 sa nachádza v obci Vyšný Čaj v k.ú. Vyšný Čaj. Je rovinatý, napojený
na plyn, el. energiu, vodu zo studne a odkanalizovanie je do žumpy. Prístup je obecnou asfaltovou komunikáciou.
Na ohodnocovanom pozemku je studňa, žumpa. Pozemok je zapísaný na LV ako zastavané plochy a nádvoria a
záhrady v ZÚO. Na p.č. 134/2 nie je evidovaný LV, parcela susedí s domom.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 130, k.ú. Vyšný Čaj
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka Informatívna: P 467/15 zo dňa 1.7.2015 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zo
dňa 26.6.2015, veriteľom: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155, formou dobrovoľnej dražby - č.z.46/15
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznámka Obmedzujúca: P 80/2016 zo dňa 01.02.2016 - Uznesenie Okresného súdu Košice I
č. 30K/25/2015-211 o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu Ing. Peter Duhoň, Učňovská 1, 040 15
Košice - Šaca, zn. správcu: S 1479. Na vlastníka Marková Eva (24.07.1973) pod B 1 v podiele 1/1
č.z.-12/16
Poznámka Informatívna: P 299/16 zo dňa 22.4.2016 - Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby,
konanej dňa 2.6.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040
01 Košice, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.22/16
Poznámka Informatívna: P 437/16 zo dňa 8.6.2016 - Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej
dražby, konanej dňa 23.6.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova
21, 040 01 Košice, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.29/16
Poznámka
Informatívna: P 491/16 zo dňa 29.6.2016 - Oznámenie o konaní 2. opakovanej
dobrovoľnej dražby, konanej dňa 9.8.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.32/16
Poznámka P 668/16 zo dňa 16.09.2016 - Oznámenie o konaní 2.opakovanej dobrovoľnej dražby
Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO:36583936, PDS č.
041/19-2016 zo dňa 13.09.2016 - č.z.46/16
Poznámka
Informatívna: P 728/16 zo dňa 7.10.2016 - Oznámenie o konaní 4. opakovanej
dobrovoľnej dražby konanej dňa 25.10.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.74/16
Poznámka
Informatívna: P 775/16 zo dňa 28.10.2016 - Oznámenie o konaní 5. opakovanej
dobrovoľnej dražby konanej dňa 22.11.2016, dražobníkom: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, formou dobrovoľnej dražby. - č.z.80/16

ČASŤ C: ŤARCHY
·

V 4954/13 zo dňa 14.1.2014 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Všeobecnej úverovej banky,
a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 na pozemky registra 'C' parc.č.133 - záhrady
o výmere 238m2, parc.č.134/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 299m2 a stavbu - dom súp.č.86
na parc.č.134/1. - č.z.2/14
Iné údaje:

·
·

R 55/09-rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia č.200/00216 o určení pásma ochrany vodných
stavieb
R 2027/13 zo dňa 17.12.2013 - zmena trvalého pobytu - č.z.32/13
Poznámka: Bez zápisu.

Ohodnotenie predmetu dražby:
Číslo znaleckého posudku:
32/2016

Meno znalca:
Ing. Anna Pangrácová

Dátum vyhotovenia:
17.02.2016

Najnižšie podanie:

Všeobecná cena odhadu:
168.000,00 €

70.000,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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200,00 €

Výška dražobnej zábezpeky:

8.000,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v SBERBANK
Slovensko, a.s., VS: 00412016,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby
v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade
peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby
bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka
v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že
účastník dražby sa stane vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
Lehota na zloženie:

do otvorenia dražby

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi
dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej
úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia
dražby alebo od upustenia od dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216,
vedený v SBERBANK Slovensko, a.s., VS: 00412016, Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.

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

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:
o 10.00 hod.

Obhliadka 1: 30.01.2017

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

2:

31.01.2017

o 14.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej
dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza
na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v ustanovenej lehote. 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 dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Martina Mižiková, notár so sídlom: Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice.

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.
Poučenie:
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, 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 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 z 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 z tohto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena
z 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Peter Duhoň, správca

K001358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 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 notároch 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 9. novembra 2016 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:
14.02.2017 o 09.30 hod
Kolo dražby: štvrté
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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
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.
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Vecné bremená: nie sú známe
Nájomné práva viaznúce na Predmete dražby: nie sú známe
Najnižšie podanie:
15.000,00,-€
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
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. 02.02.2017 o 10:00 hod.
2. 09.02.2017 o 10:00 hod.
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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
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
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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 17.01.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K001359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doručenie prihlášky pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote a jej zapísanie do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: D & D preziosi, s.r.o., Dvojkrížna 47, Bratislava, IČO: 35 835 605
Prihlásená suma: 385,80 EUR
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
V Bratislave, dňa 17.1.2017

K001360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 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
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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 9. novembra 2016 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
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:
14.02.2017 o 10.00 hod
Kolo dražby: štvrté
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
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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
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:
15.000,00,-€
Minimálne prihodenie:
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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
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. 02.02.2017 o 10:00 hod.
2. 09.02.2017 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:
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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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 17.01.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K001361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 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 notároch 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 9. novembra 2016 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14.02.2017 o 10.30 hod
Kolo dražby: štvrté
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,
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
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. 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
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
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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. 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:
15.000,00,-€
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
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.
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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. 02.02.2017 o 10:00 hod.
2. 09.02.2017 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
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
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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 17.01.2017
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K001362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZEPRIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 324, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 024
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: ZEPRIS s.r.o., so sídlom Rovinka č. 324, 900
41 Rovinka, IČO: 35 761 024, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
18584/B, týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 08.02.2017, t.j. streda, o 10:00 hod., ktorá sa bude konať
v zasadacej miestnosti kancelárie správcu príslušnej pre Bratislavský kraj na adrese Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie;
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2. Voľba nového člena veriteľského výboru podľa § 37 ods. 3 ZKR;
3. Záver.
Správca vyzýva veriteľov, aby sa dostavili na prezentáciu najneskôr štvrť hodinu pred začiatkom schôdze. Pri
prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, príp. poverenia na zastupovanie veriteľov alebo ich
úradne osvedčenú fotokópiu, a doklad totožnosti.
V Bratislave dňa 17.01.2017

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

K001363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca úpadcu Talise, a.s., so sídlom: Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 381 250 týmto oznamuje, že:
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 1., zverejnená v OV č. 6/2017 dňa
10.01.2017 sa mení takto:
Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: VOLKSWAGEN Finančné Služby Slovensko s.r.o., sídlo: Vajnorská 98,
831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 41/V-1
Opis zabezpečovacieho práva: zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu Škoda Octavia
Combi, ev. č. ZA 336 EO, vzniknutý titulom Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 724280 zo
dňa 15.11.2010
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 1
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi, EČV: ZA 336 EO, VIN:
TMBJS21Z6B2042560, rok výroby: 2010, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla
Súpisová hodnota majetku: 5.500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 5., zverejnená v OV č. 6/2017 dňa
10.01.2017 sa mení takto:
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Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: VOLKSWAGEN Finančné Služby Slovensko s.r.o., sídlo: Vajnorská 98,
831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 41/V-2
Opis zabezpečovacieho práva: zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu Seat Altea, ev.
č. ZA 217 FB, vzniknutý titulom Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 763999 zo dňa
13.02.2012
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 5
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo SEAT Altea, EČV:
VSSZZZ5PZ8R061847, rok výroby: 2010, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla

ZA

217

FB, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

V Žiline dňa 17.01.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K001364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zuzana Žilková - F.P.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 237/95, 991 02 Dolná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 447 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní Schvaľovacej schôdze veriteľov
Ing. Ladislav Kokavec, reštrukturalizačný správca dlžníka: Ing. Zuzana Žilková – F.P., so sídlom Hlavná 237/95,
991 02 Dolná Strehová, IČO : 40 447 499 oznamuje, že Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 11.01.2017
schválil reštrukturalizačný plán predložený dlžníkom a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu
hlasovať hlasovali za jeho prijatie. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu,
termín je možné dohodnúť si na t.č. 0908 941 647, prípadne emailom na e-mail: kokavec@e-koc.sk.
Správca v zmysle ust. § 146 ods. 2) zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zvoláva Schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 10.02.2017 o 10:00 hod. Miesto konania : Cesta
na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Rozprava podľa §147 ods.1) ZoKR
3. Hlasovanie o prijatí plánu
4. Záver
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Veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia doklad totožnosti, overené plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie.
Ing. Ladislav Kokavec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 17.01.2017

K001365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Hipp so sídlom na Farskej ul. 33./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Klára Doležálková, narodená dňa 26.10.1964, trvale bytom: Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo ( ďalej len
,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), č.k.: 32K/3/2016 vedenom na OS NR - vyhlásil verejné ponukové
konanie na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty. Verejného ponukového konania zverejneného
v OV č.: 250/2016 pod K 029531) sa nezúčastnil žiadny záujemca.
JUDr. Róbert HIPP- SKP

K001366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zapotok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 12
iná majetková hodnota
suma
16,90 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 16,90 EUR
deň zapísania majetku
12.01.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-
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LexCreditor k.s.

K001367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zuzana Žilková - F.P.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 237/95, 991 02 Dolná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 447 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii
Značka súdneho spisu : 4R/5//2016
Dlžník: Ing. Zuzana Žilková – F.P.
Miesto podnikania : Hlavná 237/95, Dolná Strehová
IČO : 40 447 499
Dátum a čas konania zasadnutia: 11.01.2017, 10:30 hod.
Miesto konania zasadnutia: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky ,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Prítomní :
- Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO : 31 335 004, v zastúpení Mgr.
Michal Sabela na základe poverenia– predseda veriteľského výboru
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky , Šancová 1/A, 813 33 Bratislava ,
IČO : 47 251 336 , v zastúpení Mgr. Ondrej Kolárik na základe poverenia - člen veriteľského výboru
- Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO : 36 854 140 v zastúpení Mgr. Marek Stacho
na základe poverenia – člen veriteľského výboru
Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Hlasovanie o prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý oboznámil prítomných členov
veriteľského výboru s navrhovaným programom a konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v
súlade so zákonom, na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, a teda
veriteľský výbor je v zmysle § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) uznášaniaschopný.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru konštatoval, že dlžník riadne predložil veriteľskému výboru návrh reštrukturalizačného
plánu v zmysle ustanovenia § 143 ZKR.
2. Hlasovanie o prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že dlžník riadne predložil veriteľskému výboru návrh reštrukturalizačného
plánu v zmysle ustanovenia § 143 ZKR.
Na zasadnutí veriteľského výboru dňa 14.12.2016 veriteľský výbor pomerom hlasov 3:0 prijal uznesenie, na základe
ktorého bol predložený návrh reštrukturalizačného plánu podľa § 144 ods. 1ZKR dlžníkovi vrátený na prepracovanie
v zmysle pripomienok veriteľského výboru, pričom dlžníkovi bola na prepracovanie návrhu plánu určená lehota 15
dní.
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že dlžník prostredníctvom správcu dňa 29.12.2016, teda v stanovenej
lehote, predložil predsedovi veriteľského výboru prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu, ktorý bol následne
zo strany predsedu veriteľského výboru zaslaný ostatným členom veriteľského výboru na oboznámenie sa s jeho
obsahom.
V zmysle § 144 ods. 1 ZKR v prípade vrátenia predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským
výborom jeho predkladateľovi na prepracovanie, veriteľský výbor rozhodne o schválení alebo zamietnutí
prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu do 15 dní od jeho predloženia.
Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval na hlasovanie o schválení predloženého
prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu.
Zúčastnení členovia veriteľského výboru
reštrukturalizačného plánu nasledovne :

hlasovali

o

schválení

predloženého

prepracovaného

návrhu

Za : 3
Proti : 0
Zdržalo sa : 0
Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č.1 :
Veriteľský výbor v zmysle § 144 ods. 1 ZKR predložený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu
schvaľuje.
3. Záver
Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť na zasadnutí, informoval
prítomných členov veriteľského výboru, že zápisnicu o konaní zasadnutia veriteľského výboru bezodkladne zašle
súdu a správcovi, pričom správcu zároveň požiada o zvolanie schvaľovacej schôdze. Následne bolo zasadnutie
veriteľského výboru ukončené.
V Bratislave, 11.01.2017
____________________________
Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Zastúpená : Mgr Michal Sabela
Predseda veriteľského výboru
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K001368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Absolon, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 729 484
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/2/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: Absolon, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 729 484,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37512/T, podľa ustanovenia § 147
ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam o pokračovaní schvaľovacej schôdze účastníkov plánu.
Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu bude pokračovať dňa 01.02.2017 o 13,00 hod. na adrese: Pekárska 11,
917 01 Trnava. Deň pokračovania schvaľovacej schôdze bol určený v súlade s § 147 ods. 3 ZKR.
Prezencia účastníkov sa uskutoční od 12,00 hod do 13,00 hod. Veriteľ predloží pri prezencii doklad totožnosti,
právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na
zastupovanie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a dokladom totožnosti.
Program pokračovania schvaľovacej schôdze:
1.Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne
2.Záver
Dôvod odročenia hlasovania o prijatí plánu na schvaľovacej schôdze účastníkov plánu konanej dňa 17.01.2017
o 11.00 hod: Z rozpravy vyplynula potreba urobiť v pláne zmeny z dôvodu legislatívnych zmien ZKR účinných od
01.01.2017 a z dôvodu žiadosti účastníka plánu, Sociálna poisťovňa, ústredie o zmenu plánu.
Odo dňa 24.01.2017 je možno nahliadnuť do upraveného reštrukturalizačného plánu v kancelárií správcu Pekárska
11, 917 01 Trnava v pracovných dňoch Po-Pia od 09,00 do 15,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese: bilsky.spravca@gmail.com alebo
telefonicky na tel. č.033/5591 633.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K001369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TORZO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 935
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: TORZO spol. s
r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 718 935. (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem,
že Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 4K/41/2016 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na
majetok Úpadcu a za správcu ustanovil Mgr. Petra Forgáča.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: TORZO spol. s r.o., registered at: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, No.: 35 718 935 (hereinafter the
„Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no: 4K/41/2016 the
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee Mgr. Peter Forgáč was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
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This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
Mgr. Peter Forgáč, správca

K001370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TORZO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 935
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu TORZO spol. s r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO:
35 718 935, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 08.03.2017 o 10:00 hod, v kancelárii správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a
stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR), 5.
Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poznámka: V prípade, že avizuje svoju účasť na schôdzi veriteľov počet veriteľov, ktorý kapacitne prekračuje
možnosti sídla správcu, oznámim zverejnením v Obchodnom vestníku zmenu miesta konania prvej schôdze
veriteľov.
Mgr. Peter Forgáč, správca

K001371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Martiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/49/2016 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/49/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Martin Berec, správca úpadcu Martiš, narodený 18.02.1979, trvale bytom Partizánska 215/55, 972 42
Lehota pod Vtáčnikom, občan SR, týmto podľa zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá
sa bude konať dňa 10. februára 2017 o 14:00 hod. v sídle správcu na Palackého 85/5, Trenčín.

Mgr. Martin Berec, fakultatívne žiada prihlásených veriteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na schôdzi
veriteľov,
aby
svoju
účasť
vopred
oznámili
na
mailovú adresu
office@s-lawyers.com z kapacitných dôvodov. Za porozumenie ďakujeme.
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Program schôdze veriteľov
1.

Otvorenie schôdze veriteľov

2.

Správa o stave konkurzného konania

3.

Voľba zástupcu veriteľov

4.

Rozhodovanie o výmene správcu

5.

Záver

Mgr. Martin Berec - správca

K001372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Kardoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šťavica 468, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/63/2014S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci sp. zn. 2K/63/2014 úpadcu Ing. Peter Kardoš ,bytom Šťavica 468, 980 61 Tisovec
bol po speňažení majetku úpadcu vypracovaný konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov . Rozvrh obsahuje všeobecnú a rozvrhovú časť.
I.

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku

A) Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 2K/63/2014-25 zo dňa 08.01.2015 bol dňom 15.01.2015
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Následne bol dňa 10.02.2015 vykonaný súpis majetku všeobecnej podstaty
, OV č. 30/2015 zo dňa 13.02.2015, následne bol dňa 04.11.2015 doplnený súpis majetku všeobecnej podstaty
o nové súpisové zložky, v ktorom boli do všeobecnej podstaty zapísané tieto súpisové zložky:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1. Finančná hotovosť v sume 2. 680,-EUR , súpisová hodnota 2.680,- EUR.
2. Finančná hotovosť v sume 663,88EUR -nespotrebovaný zostatok zloženej zálohy na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu , súpisová hodnota 663,88 EUR.
3. Finančná hotovosť v sume 176,52EUR výťažok za predaj akcií vo VÚB, a.s. , súpisová hodnota 176,52
EUR.
4. Finančná hotovosť v sume 846,26 EUR, poukázaná zamestnávateľom úpadcu EKOMETAL s.r.o. ako
príjem úpadcu za mesiace 1-9/2015 , súpisová hodnota 846,26 EUR.
5. Finančná hotovosť v sume 11,79EUR, výplata za zrušenie vkladnej knižky , súpisová hodnota 11,79 EUR.
Celkový speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
1) príjem, resp. mzda úpadcu

846,26 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2)zostatok zálohy na odmenu

Deň vydania: 20.01.2017

663,88 EUR

a výdavky predbežného správcu
3) hotovosť na účte

2.680,-EUR

4)príjem z predaja akcií

176,52 EUR

5) výplata zo zrušenia vkladnej knižky

11,79 EUR

6) pripísané úroky na konkurznom účte

0,16 EUR

Výťažok zo speňaženia spolu:

4. 378,61 EUR

B) Výdavky tvorili:
·
·
·
·
·

bankové poplatky
za posk. súčinn. banky
cestovné
kancelárske pomôcky, telefón ,poštovné
JUDr. Z .Šimová –odmena

55,-EUR
78,-EUR
180,52 EUR
100,-EUR
663,88 EUR

___________________________________________________________________________
Spolu:

1.077,4 EUR

C) Súdny poplatok

8,50 EUR

D) Odmena správcu zo speňaženia

32,93EUR

Odmena sa vypočíta ako rozdiel výťažku zo speňaženia po odpočítaní PPP a súdneho poplatku.
s.zl.:

Názov:

výťažok:

PPP+súd.popl.:

odm. správcu:
v%

1 .záloha na úhradu odmeny
2. príjem úpadcu

663,88 €
846,26 €

3. úrok na účte

359,13 €+1,7 €
359,13€+1,7 €

0,16 €

4. výplata zo zrušenej vkl.knižky

11,79€

5. výťažok za predaj akcií

176,52€

6. hotovosť úpadcu

2.680 €

Spolu

0€
1,7€
1,7€
359,13€+1,7€

4.378,6 €

1%
1%
0%
1%
1%
1%

1.085,89 €

v€
3,03 €
4,85 €
0€
0,10€
1,75€
23,20€
32,93€

E) Budúce výdavky
V zmysle § 98 ods. 2 ZKR je potrebné ponechať na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate sumu 342,5
EUR ( bankové poplatky, účtovníctvo, poštovné, náklady na vyplatenie rozvrhu – bankové poplatky).
Do ukončenia konkurzu vzniknú na účte poplatky
za vedenie účtu

3 x 5,90 EUR

17,7EUR

poplatok za vyplatenie veriteľov 2x5,90EUR

11,8EUR

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

0,- EUR

poplatok za Internetbanking- 3X 1

3,-EUR

Deň vydania: 20.01.2017

účtovníctvo
/5 mesiacov od zverejnenia zámeru za účtovanie, závereč. Zaúčtovanie, /
300,-EUR
Spolu:

332,5 EUR

Poštovné

10,-EUR

1 x zaslanie návrhu konečného rozvrhu,
výzva úpadcovi k DP, odovzdanie dokladov úpadcovi,
3 x súdu (návrh na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, žiadosť o odvolanie z funkcie
správcu)
K rozdeleniu pre nezabezpečených veriteľov je určená suma po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených
k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, súdneho poplatku, odmeny správcu, bankových poplatkov súvisiacich
s vyplatením veriteľov a zrušením účtu a poštovného.
Na rozdelenie pre veriteľov zostáva čiastka 2.917,28 EUR
V konkurze si svoje pohľadávky prihlásili 2 veritelia s celkovou výškou prihlásených pohľadávok
114 112,82EUR a z toho bolo uznaných, resp. zistených pohľadávok vo výške 114 112,82EUR .
I.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé súpisové zložky majetku, ku ktorým sú priradené výťažky získané
speňažením a pomerná časť pohľadávok proti podstate (PPP) vrátane odmeny správcu, ktorá sa vzťahuje k týmto
súpisovým zložkám. Odmena správcu bola počítaná v súlade s vyhl.č. 665/2005 Z. z. a spolu predstavuje sumu
32,93EUR. Zoznam PPP sa nachádza v správcovskom spise. V poslednom stĺpci je vypočítaný výťažok, ktorý
vznikol ako rozdiel medzi výťažkom zo speňaženia a priradenými pohľadávkami proti podstate vrátane odmeny
správcu. Od konečného výťažku treba taktiež odpočítať sumu 342,5 EUR ktorá je podľa § 98 ods.2 ZKR určená na
uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate.
s.zl.:

1.

Názov:

záloha

na
296,47€

výťažok:

úhradu

2. príjem úpadcu
3. úrok na účte

odmeny
846,26 €
0,16€

4. výplata zo zrušenej vkl .knižky

11,79€

5. výťažok za predaj akcií

176,52€

6. hotovosť úpadcu

2.680€

PPP+súd.popl.+odmena:

663,88

€

359,13€+1.7€+ 6,58€
0

€
1,7€+6,58€
1,7€+6,58€

359,13€+1,7€+6,58€

výsl. suma výťažku €:

359,13€+1,7€+

6,58€
478,85€

0 €
3,51€
168,24€
2.312,59€
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4.378,6 €

Deň vydania: 20.01.2017

1.118,82 €

3.259,78 €

Suma určená na rozdelenie pre veriteľov v konečnom rozvrhu je 2.917,28 EUR. Keďže suma prihlásených
pohľadávok predstavuje vyššiu sumu, t.j. 114 112,82EUR, budú nezabezpečení veritelia uspokojení vo
výške 2,55% prihlásených a uznaných pohľadávok.
V poslednej tabuľke je uvedené označenie veriteľa, výška zistenej pohľadávky, zistené poradie, percentuálny podiel
vypočítaný podľa pomeru celkovej sumy výťažku určenej na rozdelenie pre veriteľov k sume určenej pre
každého veriteľa a v poslednom stĺpci je uvedená suma, v akej bude uspokojený každý veriteľ v konečnom
rozvrhu.
Konečný rozvrh
Č. Veriteľ
1.

Muránsky Ján, Sinecká 864, Hnúšťa

Zistená
pohľadávka

Zistené
poradie

%

10.000,-EUR

E

8,76% 255,65EUR

E

91,24% 2.661,63EUR

Slovenská republika- Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13 ,
2. Banská Bystrica, zast: Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 104.112,82EUR
21, 814 99 Bratislava 1

Uspokojenie
veriteľov

Poučenie:
V zmysle § 101 odsek 1 ZKR , správca vyzýva príslušný orgán, aby v lehote 15 dní od zverejnenia
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom Vestníku schválil predmetný konečný
rozvrh.
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , správca

K001373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen.Svobodu 852/15, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/56/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/56/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Miroslav Malík, nar. 19.07.1968, trvale bytom Gen. Svobodu 852/15, 958 01
Partizánske, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas
pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na mailovú adresu kosara@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 3076.
V Trenčíne, 17.01.2017
JUDr. Matúš Košara, správca

K001374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1968
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 20.01.2017

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák,, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/80/2015 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/80/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 6
Deň zapísania: 17.01.2017
Druh zložky: iná majetková hodnota- § 38 písm. h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Opis súpisovej zložky majetku: Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 500,- EUR

V Humennom, dňa 17.01.2017
_________________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K001375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen.Svobodu 852/15, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/56/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/56/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam pre zahraničných veriteľov
Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu , trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia
Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Ako správca úpadcu Miroslav Malík, nar. 19.07.1968, trvale bytom Gen. Svobodu 852/15, 958 01 Partizánske,
Slovenská republika (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis.
zn.: 40K/56/2016 zo dňa 02.01.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a JUDr. Matúš Košara so sídlom
kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín , zapísaný v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve
spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 1395, bola ustanovený do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 5/2017 dňa 09.01.2017. Toto uznesenie Okresného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 20.01.2017

uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 5/2017 dňa 09.01.2017. Toto uznesenie Okresného
súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov
dlžníka.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , 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 Trenčín k sp.
zn.38K/26/2016 . Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
Poučenie pre veriteľov:
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zák. č.
7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie
prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa
na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č.
7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 zák. č. 7/2005 Z. z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Trenčín, dňa 17.01.2017
JUDr. Matúš Košara, správca
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K001376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bitala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný
Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou (do 11.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bitala –
BIOEXPRES, s miestom podnikania: Vyšný Kelčov 654, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 33 917 086), Slovenská
republika, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn.
5K/22/2016 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Revolučná 10, 010 01 Žilina, a to každý pracovný deň
v úradných hodinách od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na
zilina@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

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

K001377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bitala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Jozef Bitala,
nar. 02.03.1972, bytom Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika (ďalej len „Úpadca“),
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 5K/22/2016 zo dňa 04.01.2017 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor:
Jozef Bitala, date of birth 2nd March 1972, residency at Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou, Slovak
republic (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no:
5K/22/2016 dated as of January 4, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2017.
This resolution became valid and enforceable on 12th of January 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
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prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K001378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE SPRÁVCU ÚPADCU B.O.S. SLOVAKIA, a. s.
Súdom ustanovený správca úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje, že dňa 11.01.2017 pristúpil ku
komisionálnemu otvoreniu nebytového priestoru č. 8-914 nachádzajúcom sa na 5. poschodí (4. podlažie) vo
vchode Agátová 5/D, zapísanom na liste vlastníctva č. 4542, katastrálne územie Dúbravka za účasti notára,
príslušníkov Policajného zboru SR, povereného zástupcu mestskej časti Dúbravka a zámočníka. Následne správca
pristúpil k výmene zámku na vchodových dverách do príslušného nebytového priestoru, čím nebytový priestor
zabezpečil proti vstupu tretích osôb.
Nebytový priestor sa nachádza vo výlučnom vlastníctve Úpadcu a žiadna osoba, okrem správcu, nie je oprávnená
s nebytovým priestorom akýmkoľvek spôsobom nakladať ani do nebytového priestoru vstupovať, poškodzovať
alebo vymieňať uzamknutie vchodových dverí a podobne. V prípade ak sa v predmetnom nebytovom priestore
nachádza majetok tretej osoby (tretích osôb), správca ich týmto vyzýva, aby v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia
tohto oznámenia správcu telefonicky kontaktovali na nižšie uvedenom telefónnom čísle a preukázali svoje vlastnícke
právo k veciam, ku ktorým im prináleží a ktoré sa v tomto nebytovom priestore majú nachádzať.
UPOZORNENIE: Správca úpadcu upozorňuje, že akékoľvek neoprávnené nakladanie s nebytovým
priestorom, vstup do nebytového priestoru, neoprávnené nakladanie s majetkom Úpadcu, ktorý sa
v nebytovom priestore nachádza, poškodzovanie alebo výmena uzamknutia nebytového priestoru môže byť
konaním spôsobilým naplniť všetky znaky niektorej zo skutkových podstát trestných činov podľa osobitnej
časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
V prípade akýchkoľvek otázok k vyššie uvedenému neváhajte správcu kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977
alebo e-mailom na adrese: presov@irkr.sk.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K001379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE SPRÁVCU ÚPADCU B.O.S. SLOVAKIA, a. s.
Súdom ustanovený správca úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje, že dňa 11.01.2017 pristúpil ku
komisionálnemu otvoreniu bytu č. 9 nachádzajúcom sa na 4. poschodí (3. podlažie) vo vchode Agátová 7/F,
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komisionálnemu otvoreniu bytu č. 9 nachádzajúcom sa na 4. poschodí (3. podlažie) vo vchode Agátová 7/F,
zapísanom na liste vlastníctva č. 4702, katastrálne územie Dúbravka za účasti notára, príslušníkov Policajného
zboru SR, povereného zástupcu mestskej časti Dúbravka a zámočníka. Následne správca pristúpil k výmene zámku
na vchodových dverách do príslušného bytu, čím byt zabezpečil proti vstupu tretích osôb.
Byt sa nachádza vo výlučnom vlastníctve Úpadcu a žiadna osoba okrem správcu nie je oprávnená s bytom
akýmkoľvek spôsobom nakladať ani do bytu vstupovať, poškodzovať alebo vymieňať uzamknutie vchodových dverí
a podobne. V prípade ak sa v predmetnom byte nachádza majetok tretej osoby (tretích osôb), správca ich týmto
vyzýva, aby v lehote 30 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia správcu telefonicky kontaktovali na nižšie
uvedenom telefónnom čísle a preukázali svoje vlastnícke právo k veciam, ku ktorým im prináleží a ktoré sa v tomto
byte majú nachádzať.
UPOZORNENIE: Správca úpadcu upozorňuje, že akékoľvek neoprávnené nakladanie s bytom, vstup do
bytu, neoprávnené nakladanie s majetkom Úpadcu, ktorý sa v byte nachádza, poškodzovanie alebo výmena
uzamknutia bytu môže byť konaním spôsobilým naplniť všetky znaky niektorej zo skutkových podstát
trestných činov podľa osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
V prípade akýchkoľvek otázok k vyššie uvedenému neváhajte správcu kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977
alebo e-mailom na adrese: presov@irkr.sk.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K001380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ružinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viedenská 15, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/47/2016 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/47/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu Ján Ružinský, trvale bytom Viedenská 15, 040 01 Košice,
narodený 01.11.1958 týmto zvoláva opakovanú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Jána Ružinského,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26K/47/2016.
Opakovaná schôdza veriteľov vo vyššie označenej konkurznej veci sa uskutoční dňa 13.02.2017 o 08:30 hod. na
adrese Žriedlová 3 v Košiciach, 3. poschodie, pričom predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver
Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a
plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Košiciach, dňa 17.01.2017
Mgr. Tomáš Szalontay, správca
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K001381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: One Fashion Outlet 1 s. r. o., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 248 696
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia veriteľského výboru dlžníka One Fashion Outlet 1 s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 47 248 696,
Ružová dolina, 25, 821 09 Bratislava, spisová značka: 6R/3/2016 (ďalej len „Dlžník“)

MIESTO A ČAS KONANIA 2. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Miesto konania:

VÚB a.s. – ul. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, miestnosť – zasadačka na 23. poschodí
budovy VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava;

Dátum konania:

11.1.2017;

Čas konania:

10.30 h. – 11.30.hod.

PRÍTOMNÍ:
Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru (ďalej aj ako „VV“) s celkovým počtom hlasov 3, konateľ Dlžníka
a správca – Prezenčná listina spolu s uvedením počtu hlasov prítomných členov VV tvorí Prílohu číslo 1 tejto
zápisnice.
PREDMET ROKOVANIA 2. ZASADNUTIA VV:
1. Otvorenie
2. Predstavenie návrhu reštrukturalizačného plánu členom VV predkladateľom plánu
3. Vyjadrenie stanovísk a požiadaviek členov VV k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu
4. Prerokovanie návrhov zmien a úprav návrhu reštrukturalizačného plánu
5. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
6. Záver
Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:
1. Otvorenie zasadnutia VV:
Zasadnutie VV otvorila Mgr. Denisa Rukovanská, konajúca za predsedu VV VÚB, a.s., o 10.30 h, ktorá privítala
prítomných členov VV, zástupcu Dlžníka a správcu a zároveň konštatovala, že návrh reštrukturalizačného plánu bol
predsedovi VV doručený v zákonom stanovenej lehote, zasadnutie VV bolo zvolané v súlade so zákonom a v
zákonom stanovenej lehote. Na zasadnutí VV sú prítomní 3 členovia VV s počtom 3 hlasov, tak ako sú uvedení
v Prezenčnej listine, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Predseda VV skonštatoval, že schôdza je
uznášania schopná, keďže sú prítomní všetci členovia VV.
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2. Predstavenie reštrukturalizačného plánu (ďalej aj ako „plán“) členom VV predkladateľom plánu:
Členovia VV skonštatovali, že sa s predloženým návrhom plánu dostatočne oboznámili v jeho písomnej forme a
nemajú preto žiadne dodatočné otázky na predkladateľa plánu v súvislosti s predloženým návrhom plánu a ani
nežiadajú od predkladateľa plánu akékoľvek ďalšie vysvetlenia v súvislosti s obsahom a účelom predloženého
návrhu plánu.
3. Vyhodnotenie stanovísk členov VV k predloženému návrhu plánu;
4. Prerokovanie otázok a výhrad k plánu a návrhov zmien a úpravy plánu:
Prítomný člen a predseda VV VÚB, a.s. informoval prítomných na zasadnutí VV, že po oboznámení sa s obsahom
predloženého návrhu plánu má výhrady k predloženému návrhu plánu, tieto výhrady aj ústne odôvodnil na
zasadnutí VV a uviedol, že bude navrhovať jeho prepracovanie v zmysle výhrad a pripomienok predložených
predkladateľovi plánu na zasadnutí VV v písomnej forme na osobitnej listine, ktorá bude tvoriť Prílohu č. 2 tejto
zápisnice, ak VV tieto výhrady a pripomienky k predloženému návrhu plánu prijme za spoločné výhrady
a pripomienky VV k predloženému návrhu plánu.
Predseda VV na základe vyššie uvedených skutočností navrhol členom VV, aby hlasovali o Uznesení č. 1 v znení :
„Veriteľský výbor prijal výhrady veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. k predloženému návrhu
reštrukturalizačného plánu za spoločné výhrady a pripomienky veriteľského výboru k predloženému návrhu
reštrukturalizačného plánu.“.
Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 1:
Za prijatie uznesenia:

3 hlasy

Proti prijatiu uznesenia:

0 hlasy

Zdržal sa hlasovania:

0 hlasov

Výsledok hlasovania:
Uznesenie č. 1 VV prijal s výhradou ďalších dvoch členov VV s tým, že pripomienka veriteľa VÚB, a.s. uvedená
v Prílohe č. 2 pod bodom Informačné povinnosti Dlžníka, písmeno (iii) bude zmenená takto:
„(iii) Dlžník sa zaväzuje poskytnúť VV alebo tretej osobe určenej VV na vypracovanie správy o Projekte (tak ako je
Projekt definovaný v Zmluve o úvere) maximálnu súčinnosť na účely vypracovania správy o Projekte, ktorá (správa)
bude obsahovať podrobnú analýzu aktuálneho právneho, účtovného a technického stavu Projektu (najmä
z hľadiska skutočného stavu stavieb, technológií, technických zariadení a infraštruktúry, jeho porovnania s právnym
a účtovným stavom, ďalej z hľadiska predpokladaných investícií do opráv a údržby stavieb, technológií, technických
zariadení, z hľadiska vlastníckych vzťahov súvisiacich s Projektom, zápisov stavu majetku, ktorý tvorí Projekt
v účtovníctve Dlžníka a v katastri nehnuteľností, ďalej spôsobilosti dlhodobej prevádzky Projektu v prípade
nadobudnutia podniku Dlžníka alebo jeho časti, alebo majetkovej účasti v podniku Dlžníka alebo nadobudnutia
Nehnuteľností Dlžníka, ktoré patria k podniku Dlžníka za komerčných podmienok, vzhľadom na aktuálny právny
a technický stav Projektu) (pre správu v zmysle tohto bodu ďalej aj ako „Správa o Projekte“) (pre tretiu osobu
určenú na vypracovanie Správy o Projekte ďalej aj ako „tretia osoba určená na vypracovanie Správy o Projekte“), a
to v rozsahu podľa písomných pokynov VV alebo ním určenej tretej osoby na vypracovanie Správy o Projekte a
v primeranej lehote určenej v písomnej výzve VV alebo ním určenej tretej osoby na vypracovanie Správy o Projekte,
pričom všetky náklady spojené s poskytnutím súčinnosti Dlžníka na účely vypracovania Správy o Projekte, ako aj
všetky iné účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vypracovaním Správy o Projekte tretej osobe,
vrátane odmeny tretej osoby určenej VV na vypracovanie Správy o Projekte, max. však 5.000,- EUR znáša Dlžník
.“.
5. Hlasovanie o predloženom návrhu plánu:
V zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení: “O schválení
alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní od jeho predloženia. Ak má
veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho

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

114

Obchodný vestník 14/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.01.2017

veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho
prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od
predloženia prepracovaného plánu”
Predseda VV na základe vyššie uvedených skutočností navrhol členom VV, aby hlasovali o Uznesení č. 2 v znení :
“Veriteľský výbor na základe výhrad k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu určuje predkladateľovi plánu
lehotu do 26.1.2017 na jeho prepracovanie, v zmysle výhrad podľa textu tejto zápisnice a podľa Prílohy č. 2
k zápisnici, a na jeho predloženie veriteľskému výboru na schvaľovanie.”.
Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 2:
Za prijatie uznesenia :

3 hlasy

Proti prijatiu uznesenia : 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania :

0 hlasov

Výsledok hlasovania :
Uznesenie č. 2 bolo VV prijaté.
6. Záver
Zasadnutie VV bolo ukončené o 11:30 hod.

V Bratislave, dňa 11.1.2017

.........................................................
predseda VV
VÚB a.s.

K001382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S,
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, pod sp. zn.: 2R 8/2015
Dátum a čas konania zasadnutia veriteľského výboru: 11.01.2017, o 11:00 hod.
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Miesto konania zasadnutia veriteľského výboru:

Deň vydania: 20.01.2017

Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09, 6. posch.
(veľká zasadacia miestnosť Sympatia Legal, s.r.o.)

Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910
Zwettl, Rakúska republika reg. č. FN 36924 a, zast. na základe plnej moci advokátskou kanceláriou
Sympatia Legal, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09, IČO: 47256834, zápis v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 102216/B, v mene ktorej koná JUDr. Jana
Habánová, konateľ a advokát
2. Ing. Daniela Štefaňáková, zamestnanec člena a predsedu veriteľského výboru Waldviertler Sparkasse
Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika reg. č. FN 36924 a,
3. Mag. Michael Hag, člen predstavenstva člena a predsedu veriteľského výboru Waldviertler Sparkasse
Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika reg. č. FN 36924 a,
4. Člen veriteľského výboru: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 341/B,
zastúpená na základe splnomocnenia spoločnosťou Schránková firma, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 162,
841 04 Bratislava – Karlova ves, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka č.: 45412/B, ktorá je zastúpená na základe substitučného splnomocnenia Filipom Lukáčom, bytom
Nemčianska cesta 213/156, Nemce, narodený 22.1.1984
5. Člen veriteľského výboru: INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
17 320 429, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1220/B, zast. na
základe plnej moci advokátskou kanceláriou RASLEGAL, s.r.o., so sídlom: Mostová 2, Bratislava 81102,
IČO: 36 855 561, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49724/B,
v mene kt. koná JUDr. Slavomír Rabatin, konateľ a advokát
6. Správca úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom kancelárie Horná
23, 974 01 Banská Bystrica, S 1140
Program zasadnutia veriteľského výboru:

i.

ii.

1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;

2.

Rozprava o problematike inžinierskych sietí v lokalite Suchý vrch, z ktorých

časť sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti EAST real & consulting, s.r.o., sídlo: Lazaretská
23, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 487 686, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 108514/B, pričom táto časť sietí je vo vlastníctve spoločnosti V A V
invest, s.r.o. „v konkurze“, sídlo: Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zápis v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2210/S a je zapísaná v súpise
majetku všeobecnej podstaty a
časť týchto sietí sa nachádza na pozemkoch zapísaných v oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, reg. č. FN
36924 a.
3.

Udelenie záväzného pokynu na predaj inžinierskych sietí v lokalite Suchý vrch

4.

Rôzne/Záver

K bodu 1 programu:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, pričom skonštatoval, že:
·
·
·
·

zvolávateľom veriteľského výboru je predseda veriteľského výboru,
boli splnené formálne náležitosti spojené so zvolaním veriteľského výboru,
na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci jeho členovia (traja z troch členov veriteľského výboru)
a teda, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný na prerokovanie bodov stanovených v jeho programe,
na zasadnutí je okrem členov veriteľského výboru prítomný správca

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky.
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K bodu 2 programu:
Prítomní sa opätovne zaoberali problematikou inžinierskych sietí v lokalite Suchý vrch zapísaných do súpisu
majetku všeobecnej podstaty, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, sídlo: Námestie
SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 2210/S a ktorých časť (inžinierskych sietí) sa nachádza na (i) pozemkoch vo vlastníctve
spoločnosti EAST real & consulting, s.r.o., sídlo: Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36
487 686, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 108514/B, (ii)
pozemkoch zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty a (iii) pozemkoch zapísaných do súpisu
majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz
3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, reg. č. FN 36924 a, nakoľko správca požiadal o udelenie záväzného pokynu na
speňaženie súboru majetku, tak ako uviedol v žiadosti o udelenie záväzného pokynu zo dňa 16.12.2016.
Správca zodpovedal na všetky položené otázky prítomných.
K bodu 3 programu:
Predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia o udelení záväzného pokynu správcovi V A V invest,
s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, JUDr. Matúšovi
Boľošovi, so sídlom kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1140, na speňaženie
súboru majetku v nasledujúcom znení:
Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na Námestie SNP 3,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom kancelárie na ulici Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1140, záväzný pokyn na speňaženie súboru majetku tvoreného
(i) nehnuteľnosťami - pozemkami:
·
·
·
·

POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/222; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
415, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5741; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/223; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
88, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5741; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/273; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
169, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5741; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/430; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
1.551, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5741;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

zapísanými do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so
sídlom Sparkassenplatz 3, A-3910 Zwettl, Rakúska republika, registračné číslo: FN 36924a publikovaného
v Obchodnom vestníku číslo 43/2016 zo dňa 03.03.2016;
(ii) nehnuteľnosťami - pozemkami:
·
·
·
·
·

POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/7; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
výmera (m²): 2.880, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/55; Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera
(m²): 8, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/186; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
výmera (m²): 286, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/197; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
výmera (m²): 327, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/277; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
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POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/277; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
34, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/384; Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera
(m²): 11, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/385; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
16, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/386; Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera
(m²): 36, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/435; Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera
(m²): 5, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 7266;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1; a

(iii) inžinierskymi stavbami:
·
·

·

·

·

·

·
·

·
·

·

trafostanica postavená na pozemku registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3695/41,
zapísaná na liste vlastníctva č. 5370, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie:
Radvaň, súpisné číslo: 13989, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, dažďová kanalizácia - odlučovač oleja, postavené na pozemkoch
registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7,
3700/197, 3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň,
spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, úprava miestnej komunikácie, postavené na pozemkoch registra
„C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7,
3700/197, 3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň,
spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, verejné osvetlenie, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197,
3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, tlaková kanalizácia, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197,
3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, splašková kanalizácia, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197,
3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, komunikácie, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných na
katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197, 3700/186, štát:
Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, dažďová kanalizácia, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197,
3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, vodovod, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných na
katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197, 3700/186, štát:
Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 01 – prípojka splaškovej kanalizácie, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336,
3700/281, 3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská
Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 02 – prípojka dažďovej kanalizácie, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336,
3700/281, 3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská
Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
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inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 03 – prípojka vody, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných na
katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336, 3700/281,
3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica,
katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 04 – Plynová prípojka, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných
na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336, 3700/281,
3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica,
katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 05 – Prípojka NN, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných na
katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336, 3700/281,
3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica,
katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 06 – STL plynovod a domové prípojky, postavené na pozemkoch registra
„C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3695/1, 3695/2, 3695/29,
3700/30, 3700/278 odčlenená z parcely č. 3700/8, 3700/279 odčlenená z parcely 3700/8, 3695/35
odčlenená z parcely č. 3695/2, 3695/36 odčlenená z parcely č. 3695/28, 3700/273 odčlenená z parcely č.
3700/30, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 09 – Verejné osvetlenie, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných
na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3695/1, 3695/2, 3695/29, 3700/30, 3700/278
odčlenená z parcely č. 3700/8, 3700/279 odčlenená z parcely 3700/8, 3695/35 odčlenená z parcely č.
3695/2, 3695/36 odčlenená z parcely č. 3695/28, 3700/273 odčlenená z parcely č. 3700/30, štát: Slovenská
republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
stavba SO 01 Komunikácie pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica,
postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3695/35,
3700/278, 4082/2, 3695/34, 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3700/27, 3700/30, 3700/275, štát: Slovenská
republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
stavba SO 04 Dažďová kanalizácia pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská
Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279,
3695/35, 3700/278, 4082/2, 3695/34, 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3700/27, 3700/30, 3700/275, štát:
Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
stavba SO 11 Úprava miestnej komunikácie pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III,
Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č.
3700/279, 3695/35, 3700/278, 4082/2, 3695/34, 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3700/27, 3700/30,
3700/275, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
stavba SO 02 splašková kanalizácia stoka AF -1-21-1, AF 1-21-12 pre stavbu Inžinierske siete pre
lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej
mape s parc. č. 3700/279, 3700/278, 3700/222, 3700/223, 3700/224, štát: Slovenská republika, obec:
Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
stavba SO 05 vodovod vetva 3, 4 pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica,
postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/278,
3700/222, 3700/223, 3700/224, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie:
Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;

zapísanými do súpisu majetku všeobecnej podstaty, a to ich spoločným speňažením spôsobom podľa ust. § 92
ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov tak, že správca predajom súboru majetku poverí dražobníka vybraného správcom,
ktorý v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov, v znení neskorších predpisov zorganizuje dobrovoľnú dražbu, za nasledovných podmienok:
·
·

najnižšie podanie v prvom kole dobrovoľnej dražby bude 100% hodnoty súboru majetku stanovenej
znaleckým posudkom s tým, že
postupné znižovanie bude vykonávané po 10.000,- Eur,
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a môže dôjsť k zníženiu na max. 80% hodnoty súboru majetku určenej znaleckým posudkom
v prípade neúspešného 1. kola dobrovoľnej dražby je správca oprávnený zorganizovať druhé kolo
dobrovoľnej dražby s tým, že o jeho podmienkach rozhodne veriteľský výbor osobitne.

Hlasovanie:
Za:

2 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

1 hlas

Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie
SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325 prijal uznesenie v nasledujúcom znení:
Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na Námestie SNP 3,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom kancelárie na ulici Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1140, záväzný pokyn na speňaženie súboru majetku tvoreného
(i) nehnuteľnosťami - pozemkami:
·
·
·
·

POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/222; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
415, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5741; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/223; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
88, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5741; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/273; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
169, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5741; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/430; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
1.551, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5741;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

zapísanými do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so
sídlom Sparkassenplatz 3, A-3910 Zwettl, Rakúska republika, registračné číslo: FN 36924a publikovaného
v Obchodnom vestníku číslo 43/2016 zo dňa 03.03.2016;
(ii) nehnuteľnosťami - pozemkami:
·
·
·
·
·
·
·

POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/7; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
výmera (m²): 2.880, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/55; Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera
(m²): 8, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/186; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
výmera (m²): 286, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/197; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria;
výmera (m²): 327, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/277; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
34, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/384; Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera
(m²): 11, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/385; Druh pozemku: ostatné plochy; výmera (m²):
16, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370; spoluvlastnícky
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16, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370; spoluvlastnícky
podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/386; Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera
(m²): 36, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 5370;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;
POZEMOK – parcela registra „C“; parcelné číslo: 3700/435; Druh pozemku: trvalé trávne porasty; výmera
(m²): 5, obec: Banská Bystrica; štát: SR; názov katastrálneho územia: Radvaň; číslo LV: 7266;
spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1; a

(iii) inžinierskymi stavbami:
·
·

·

·

·

·

·
·

·
·

·

·

·

trafostanica postavená na pozemku registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape s parc. č. 3695/41,
zapísaná na liste vlastníctva č. 5370, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie:
Radvaň, súpisné číslo: 13989, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, dažďová kanalizácia - odlučovač oleja, postavené na pozemkoch
registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7,
3700/197, 3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň,
spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, úprava miestnej komunikácie, postavené na pozemkoch registra
„C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7,
3700/197, 3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň,
spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, verejné osvetlenie, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197,
3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, tlaková kanalizácia, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197,
3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, splašková kanalizácia, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197,
3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, komunikácie, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných na
katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197, 3700/186, štát:
Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, dažďová kanalizácia, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197,
3700/186, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch II. etapa, vodovod, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných na
katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/273, 3700/430, 3700/7, 3700/197, 3700/186, štát:
Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 01 – prípojka splaškovej kanalizácie, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336,
3700/281, 3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská
Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 02 – prípojka dažďovej kanalizácie, postavené na pozemkoch registra „C“
evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336,
3700/281, 3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská
Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 03 – prípojka vody, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných na
katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336, 3700/281,
3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica,
katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 04 – Plynová prípojka, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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domom, stavebný objekt SO 04 – Plynová prípojka, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných
na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336, 3700/281,
3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica,
katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 05 – Prípojka NN, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných na
katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/332, 3700/333, 3700/334, 3700/335, 3700/336, 3700/281,
3700/345, 3700/344, 3700/343, 3700/342, 3700/341, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica,
katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 06 – STL plynovod a domové prípojky, postavené na pozemkoch registra
„C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3695/1, 3695/2, 3695/29,
3700/30, 3700/278 odčlenená z parcely č. 3700/8, 3700/279 odčlenená z parcely 3700/8, 3695/35
odčlenená z parcely č. 3695/2, 3695/36 odčlenená z parcely č. 3695/28, 3700/273 odčlenená z parcely č.
3700/30, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným
domom, stavebný objekt SO 09 – Verejné osvetlenie, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných
na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3695/1, 3695/2, 3695/29, 3700/30, 3700/278
odčlenená z parcely č. 3700/8, 3700/279 odčlenená z parcely 3700/8, 3695/35 odčlenená z parcely č.
3695/2, 3695/36 odčlenená z parcely č. 3695/28, 3700/273 odčlenená z parcely č. 3700/30, štát: Slovenská
republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
stavba SO 01 Komunikácie pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica,
postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3695/35,
3700/278, 4082/2, 3695/34, 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3700/27, 3700/30, 3700/275, štát: Slovenská
republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
stavba SO 04 Dažďová kanalizácia pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská
Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279,
3695/35, 3700/278, 4082/2, 3695/34, 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3700/27, 3700/30, 3700/275, štát:
Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
stavba SO 11 Úprava miestnej komunikácie pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III,
Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č.
3700/279, 3695/35, 3700/278, 4082/2, 3695/34, 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3700/27, 3700/30,
3700/275, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky
podiel: 1/1;
stavba SO 02 splašková kanalizácia stoka AF -1-21-1, AF 1-21-12 pre stavbu Inžinierske siete pre
lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej
mape s parc. č. 3700/279, 3700/278, 3700/222, 3700/223, 3700/224, štát: Slovenská republika, obec:
Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;
stavba SO 05 vodovod vetva 3, 4 pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica,
postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/279, 3700/278,
3700/222, 3700/223, 3700/224, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie:
Radvaň, spoluvlastnícky podiel: 1/1;

zapísanými do súpisu majetku všeobecnej podstaty, a to ich spoločným speňažením spôsobom podľa ust. § 92
ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov tak, že správca predajom súboru majetku poverí dražobníka vybraného správcom,
ktorý v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov, v znení neskorších predpisov zorganizuje dobrovoľnú dražbu, za nasledovných podmienok:
·
·
·
·

najnižšie podanie v prvom kole dobrovoľnej dražby bude 100% hodnoty súboru majetku stanovenej
znaleckým posudkom s tým, že
postupné znižovanie bude vykonávané po 10.000,- Eur,
a môže dôjsť k zníženiu na max. 80% hodnoty súboru majetku určenej znaleckým posudkom,
v prípade neúspešného 1. kola dobrovoľnej dražby je správca oprávnený zorganizovať druhé kolo
dobrovoľnej dražby s tým, že o jeho podmienkach rozhodne veriteľský výbor osobitne.

K bodu 4 programu:
Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok
alebo návrhov vo veci. Členovia veriteľského výboru na to zhodne uviedli, že k veci nemajú žiadne ďalšie návrhy
alebo pripomienky.
Zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda o 10:36 hod.
V Bratislave dňa 11.1.2017

_____________________________________________
Predseda veriteľského výboru
Waldviertler Sparkasse Bank AG
zast. na základe plnej moci Sympatia Legal, s.r.o.
JUDr. Jana Habánová, konateľ a advokát

K001383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Husťak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu: Ján Husťák, nar. 01.10.1985, bytom 067 61 Stakčínska Roztoka
43, ktorého konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/30/2016, podľa ustanovenia §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Prima banka Slovensko a.s.,
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, celková prihlásená suma: 217,05 EUR a 1331,04 €, ktoré boli
zapísané do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K001384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TURUL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 085
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
32K/51/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 32K/51/2016-2099, zo dňa 10.01.2017, súd ustanovil za správcu Ing. Jozefa
Kulicha, so sídlom kancelárie: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, úpadcovi: TURUL, spol. s r.o. so sídlom Hlavné
nám. 17, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 085. Uznesenie bolo zverejnené v OV 10/2017 dňa 16.01.2017, a nasledujúci
deň po zverejnení nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení správca oznamuje, že do správcovského
spisu sp. zn.: 32K/51/2016 S 1351 možno nahliadať v sídle kancelárie správcu, a to počas stránkových hodín v
pracovných dňoch Po - Pia od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13. 00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. č.
0903 427890 a e-mailom na adrese: kulichj@mail.t-com.sk .

Ing. Jozef Kulich, správca

K001385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Paula Černická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2016 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
č.k. 1K/46/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca úpadcu: Bc. Paula Černická, rod. Stekauerová, nar.: 23.11.1978, trvale
bytom Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k.
1K/46/2016, týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.03.2017 o 11:30 hod v sídle
kancelárie správcu na adrese: Mierová 2529/87, 066 52 Humenné.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční od 11:00 hod.
Program 1. schôdze veriteľov je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze;
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;
Voľba zástupcu veriteľov;
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR;
Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má najmä veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze zistená čo
do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia sa pri prezentácii preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie
starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Humennom, dňa 17.01.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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______________________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396

K001386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TURUL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 085
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka, TURUL, spol. s r.o. so
sídlom Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 085, Slovenská Republika, oznamujem, že bol na majetok
úpadcu Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32K/51/2016 zo dňa 10.01.2017, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 10/2017 zo dňa 16.01.2017, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu konkurznej podstaty.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
bankrupt, TURUL, spol. s r.o., Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 085, Slovak Republic, my duty is to
inform you, that District Court in Nitra, No. 32K/51/2016 on the 10.01.2017 and promulgated in the Commercial
Bulletin No. 10/2017 dated 16.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as
the legal guardian of the bankrupt.
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).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying 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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
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).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
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stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these consideration as application, whereby the
court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as
application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec.
1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 čl. 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 articles of amendment 40 of the Direction of the European Council No. 1346/2000
dated 29th May 2000.
V Nových Zámkoch dňa 16.01.2017/ In Nove Zamky on 16.01.2017

Ing. Jozef Kulich, správca/trustee

K001387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tóthová rod. Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 44, 076 63 Malé Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2016 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku

číslo : 8

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac november 2016
Deň zapísania majetku: 17.1.2017
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 118,07.--€
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K001388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Munkácsy Beláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal na Ostrove 399, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36k/33/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Nikoleta Gallová, správca so sídlom kancelárie Hlavná ul. 45, 922 31 Šamorín, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1663, v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZKR“) a § 37 a nasl. vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Silvie Munkácsy Belákovej, trvale bytom 930 35 Michal na Ostrove 399,
nar.: 18.12.1975, štátny občan SR:
Peňažné
prostriedky
Hotovosť

Súpisová
hodnota

Právny dôvod

Peňažné prostriedky vložené na účet úpadcu č. účtu IBAN: SK53 0900 0000 0051 2255 2850
1 659,70 EUR
zriadený správcom.

V Bratislave, dňa 16.01.2017

JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K001389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol KUBALA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 5/1893, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2016 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma (aj mena): 663,88 EUR
Deň zaradenia/deň zápisu: 03.12.2016/03.12.2016
Dlžník: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava

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

128

Obchodný vestník 14/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 20.01.2017

Právny dôvod vzniku pohľadávky: nespotrebovaný preddavok – položka denníka D 19, pol. reg. 212/2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 663,88 Eur

Typ súpisovej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Zostatková suma: 1.660,00 Eur
Mena: EURO
Deň zaradenia/deň zápisu: 10.01.2017/10.01.2017
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK68 1100 0000 0029 3515 2156
Banka: Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.660,00 Eur

Typ súpisovej položky majetku: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
Zostatková suma: 0,14 Eur
Mena: EURO
Deň zaradenia/deň zápisu: 10.01.2017/10.01.2017
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK24 0900 0000 0006 3313 1860
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,14 Eur

Monika MARTONOVÁ, správca

K001390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
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typ súpisovej zložky majetku : Peňažná pohľadávka
Dlžník: YES real, s.r.o., so sídlom Timravina 9, Bratislava - Staré Mesto 811 06, IĆO: 36 830 577
Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra za vykonané práce č. 201609 v sume 883,57 eur
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 883,57 eur

typ súpisovej zložky majetku : Peňažná pohľadávka
Dlžník: YES real, s.r.o., so sídlom Timravina 9, Bratislava - Staré Mesto 811 06, IĆO: 36 830 577
Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra za vykonané práce č. 201610 v sume 839,025 eur
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 839,03 eur

Levice, dňa 17.1.2016

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K001391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ - Dvorkinova 7, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2016 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca týmto oznamuje veriteľom úpadcu, že na deň 24.2.2017 o 16 00 zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční v priestoroch kancelárie správcu konkurznej podstaty na ulici M. R. Štefánika 1832, 07501 Trebišov (
budova Slovesnkej pošty 1. poschodie) s týmto programom:
Program schôdze
1) Prezentácia veriteľov, otvorenie
2) Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov
3) Voľba veriteľského výboru
4) Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR
5) Diskusia a záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trebišove 17. 1. 2017
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S 1560

K001392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ - Dvorkinova 7, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2016 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, týmto oznamuje, že veritelia v zmysle ustanovení § 32 zák. č. 7/2005 Z.z., môžu kauciu na popieranie
pohľadávok zložiť na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. SK7809000000005122798586 a to vo
výške 350,00 EUR na každú popretú pohľadávku.

V Trebišove 17. 1 . 2017

JUDr. Martin Galgoczy
Správca S1560

K001393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca úpadcu : Ing. Peter Uličný, narodený : 26.03.1965, trvale bytom: ul.
Kupeckého 335/63,040 01 Košice , zvoláva prvú schôdzu veriteľov s súlade s § 35 zmien a doplnkov zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii na deň 03.03.2017 o 10,00 hod. v Malom salóniku hotela ZEMPLÍN,
ul. M.R. Štefánika 861/230 , 075 01 T r e b i š o v s týmto programom :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov súlade s § 37 ZKR
Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu v súlade s § 36 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu v súlade s § 36 ZKR
5. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 09,30 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby
aj aktuálnym výpisom z obchodného registra, nie starším ako 3 mesiace , plnou mocou , resp. poverením na
zastupovanie , v prípade zastupovania zahraničných veriteľov v slovenskom jazyku , v opačnom prípade s úradným
prekladom do slovenského jazyka.

V Trebišove , 17.01.2017
Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca

K001394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 160 680
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/27/2014 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/27/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca konkurznej podstaty úpadcu IDEX, s.r.o., so sídlom Pribinovo námestie 8, 971
01 Prievidza, IČO : 46 160 680, týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení účinnom od 01.01.2012 (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov :

KONEČNÝ ROZVRH PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
V KONKURZNOM KONANÍ SP. ZN. 40K/27/2014 S1562

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Konkurz na majetok dlžníka : IDEX, s.r.o., so sídlom Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza, IČO : 46 160 680
bol vyhlásený uznesením Okresného súdu v Trenčíne, sp. zn. 40K/27/2014-239 zo dňa 22.09.2014, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 185/2014 dňa 29.09.2014, s účinkami zverejnenia dňa 30.09.2014.
Uznesením OS Trenčín č.k. 40K/27/2014-292 zo dňa 20.11.2014 publikovaným v Obchodnom vestníku č. 227/2014
dňa 27.11.2014 bol konkurz uznaný za malý.
Do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty, teda do 14.11.2014, bolo do kancelárie správcu doručených celkom 43
pohľadávok trinástich veriteľov. Žiadnu z pohľadávok som nepoprel a nebolo mi doručené ani účinné popretie
niektorej z pohľadávok iným veriteľom, a to ani čiastočne. Všetky tieto pohľadávky sa preto považujú za zistené.
Prvá schôdza veriteľov, ktorá sa konala dňa 30.12.2014 o 10.00 hod. zvolila do funkcie zástupcu veriteľov veriteľa
IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO : 36 745 804.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli do správcovskej kancelárie doručené prihlášky piatich pohľadávok :
- prihláška veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín. Prihlásená
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 8/S-3 a jej zapísanie bolo v súlade s ustanovením §
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pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 8/S-3 a jej zapísanie bolo v súlade s ustanovením §
32 ods. 3 písm. b) ZKR zverejnené v Obchodnom vestníku č. 233/2014 dňa 05.12.2014 pod K023675. V
zákonnej lehote na popieranie pohľadávok som predmetnú pohľadávku nepoprel a do správcovskej kancelárie
nebolo doručené ani účinné popretie tejto pohľadávky niektorým z veriteľov prihlásených pohľadávok. Vzhľadom
na uvedené sa predmetná pohľadávka v súlade s ustanovením § 32 ods. 17 ZKR, uplynutím lehoty na
popieranie pohľadávok, teda odo dňa 06.01.2015 považuje za zistenú.
- prihláška veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava.
Prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 13/V-6 a jej zapísanie bolo v súlade s
ustanovením § 32 ods. 3 písm. b) ZKR zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2015 dňa 06.02.2015 pod
K002708. V zákonnej lehote na popieranie pohľadávok som predmetnú pohľadávku nepoprel a do správcovskej
kancelárie nebolo doručené ani účinné popretie tejto pohľadávky niektorým z veriteľov prihlásených pohľadávok.
Vzhľadom na uvedené sa predmetná pohľadávka v súlade s ustanovením § 32 ods. 17 ZKR, uplynutím lehoty na
popieranie pohľadávok, teda odo dňa 10.03.2015 považuje za zistenú.
- prihláška veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava. Prihlásená pohľadávka
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 9/S-15 a jej zapísanie bolo v súlade s ustanovením § 32 ods. 3
písm. b) ZKR zverejnené v Obchodnom vestníku č. 156/2015 dňa 14.08.2015 pod K018066. V zákonnej lehote
na popieranie pohľadávok som predmetnú pohľadávku nepoprel a do správcovskej kancelárie nebolo doručené
ani účinné popretie tejto pohľadávky niektorým z veriteľov prihlásených pohľadávok. Vzhľadom na uvedené sa
predmetná pohľadávka v súlade s ustanovením § 32 ods. 17 ZKR, uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok,
teda odo dňa 15.09.2015 považuje za zistenú.
- súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta 8-10,
813 63 Bratislava. Prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 9/S-16 a 9/S-17 a ich
zapísanie bolo v súlade s ustanovením § 32 ods. 3 písm. b) ZKR zverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2016
dňa 08.07.2016 pod K016006. V zákonnej lehote na popieranie pohľadávok som predmetné pohľadávky
nepoprel a do správcovskej kancelárie nebolo doručené ani účinné popretie týchto pohľadávok niektorým z
veriteľov prihlásených pohľadávok. Vzhľadom na uvedené sa predmetné pohľadávky v súlade s ustanovením §
32 ods. 17 ZKR, uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok, teda odo dňa 09.08.2016 považujú za zistené.
Uznesením súdu č. k. 40K/27/2014-435 zo dňa 29.02.2016 bol povolený vstup nového veriteľa, Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania na
miesto pôvodného veriteľa pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 13/V-1 až 13/V-6,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, a to v
rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1.562,46 eura, teda v celom rozsahu prihlásených a zistených
pohľadávok.
Uznesením súdu č. k. 40K/27/2014-459 zo dňa 06.04.2016 bol potvrdený prevod pohľadávok pôvodného veriteľa,
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 42 499 500 –
Daňový úrad Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, do konkurzného konania na miesto pôvodného veriteľa pohľadávok vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 8/S-1 až 8/S-3, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 200,33 Eura, teda v celom
rozsahu prihlásených a zistených pohľadávok.
K dnešnému dňu je teda v zozname pohľadávok zapísaných celkom 48 pohľadávok, dvanástich veriteľov. Celková
výška prihlásených pohľadávok je 62.978,72 Eur, z toho výška zabezpečených pohľadávok je 12.243,22 Eur.
Celková výška zistených pohľadávok je 62.978,72 Eur, z toho výška zistených zabezpečených pohľadávok je
12.243,22 Eur a výška zistených nezabezpečených pohľadávok je 50.735,50 Eur.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 229/2014 dňa 01.12.2014 pod K023260, jeho
doplnenia boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 243/2014 dňa 19.12.2014 pod K024804, v znení opravy
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 1/2015 dňa 02.01.2015 pod K000016, č. 50/2015 dňa 13.03.2015 pod
K005667 a č. 9/2017 dňa 13.01.2017 pod K000792 .
So súhlasom zástupcu veriteľov zo dňa 08.02.2016 boli zo súpisu všeobecnej podstaty vylúčené súpisové zložky č.
1 – 8. Ich vylúčenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2016 dňa 16.02.2016 pod K003251.
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06
Bratislava, IČO : 36 745 804 bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 228/2014 dňa 28.11.2014 pod K023158.
Na základe žiadosti zo dňa 14.01.2015 mi zabezpečený veriteľ IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom
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Na základe žiadosti zo dňa 14.01.2015 mi zabezpečený veriteľ IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom
Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO : 36 745 804, ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. b) ZKR veta prvá
vo vzťahu k majetku zapísanému do jeho oddelenej podstaty, uložil záväzného pokyn ako postupovať pri speňažení
majetku zapísaného do jeho oddelenej podstaty. Na základe záväzného pokynu príslušného orgánu zo dňa
28.01.2015 som realizoval dve kolá verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj majetku zapísaného
do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom Štetinova 4,
811 06 Bratislava, IČO : 36 745 804.
V rámci I. kola VPK na predaj majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty uvedeného zabezpečeného
veriteľa bola speňažená súpisová zložka č. 1 (osobné motorové vozidlo Suzuki Splash) za kúpnu cenu 3.636,00
Eur.
V rámci II. kola VPK na predaj majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty uvedeného zabezpečeného
veriteľa bola speňažená súpisová zložka č. 1 (osobné motorové vozidlo Suzuki Swift) za kúpnu cenu 6.225,00 Eur.
Na základe žiadostí zo dňa 16.03.2015 a 19.05.2015 mi zástupca veriteľov, obchodná spoločnosť
IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO : 36 745 804, ako príslušný orgán
v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s § 107 ods. 2 ZKR vo vzťahu k majetku zapísanému do všeobecnej
podstaty, uložil záväzného pokyn ako postupovať pri speňažení majetku zapísaného do všeobecnej podstaty.
Na základe záväzného pokynu príslušného orgánu zo dňa 27.03.2015 som realizoval dve kolá verejného
ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľných vecí zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty. Časť
hnuteľných vecí bola vrámci týchto VPK speňažená, zvyšné hnuteľné veci boli speňažené v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu zo dňa 28.05.2015 priamym predajom.
V súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 28.05.2015 som realizoval dve kolá VPK na predaj
pohľadávok zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty. Keďže obe kolá VPK skončili neúspešne, so súhlasom
zástupcu veriteľov zo dňa 08.02.2016 boli zo súpisu všeobecnej podstaty zapísané pohľadávky (súpisové zložky č.
1 – 8) vylúčené.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1. Výťažok
Celkový výťažok zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty tvorí výťažok z predaja
hnuteľných vecí, výťažok pohľadávky z účtu úpadcu v banke v čase vyhlásenia konkurzu, súdom priznané trovy
incidenčného konania a úroky z vkladu na účte v banke, takto :
Druh výťažku

Suma

Výťažok z predaja hnuteľného majetku

1.046,54 Eur

Pohľadávka z účtu v banke

212,11 Eur

Trovy incidenčného konania č. 36Cbi/24/2015 priznané OS Trenčín

27,03 Eur

Úroky na účte v banke

1,04 Eur

Spolu

1.286,72 Eur

Súpis majetku zapísaného do všeobecnej podstaty ku dňu zostavenia tohto rozvrhu spolu s výškou jednotlivých
výťažkov je prílohou tohto rozvrhu.
2. Uspokojenie zabezpečeného veriteľa z oddelenej podstaty
Na základe čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zo dňa 12.05.2016, schváleného zabezpečeným
veriteľom IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO : 36 745 804 dňa
18.05.2016 a konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zo dňa 10.11.2016, schváleného týmto
zabezpečeným veriteľom dňa 18.11.2016 boli prihlásené a zistené pohľadávky zabezpečeného veriteľa,
IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava, IČO : 36 745 804, uspokojené v
celkovej výške 4.894,46 Eur.
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Prihlásené a zistené pohľadávky uvedeného zabezpečeného veriteľa budú zaradené do konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov v celkovej výške 7.348,76 Eur.
Schválený čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zo dňa 12.05.2016, ako aj schválený konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty zo dňa 10.11.2016, sú prílohou tohto konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
3. Pohľadávky proti podstate
V priebehu konkurzu do dňa oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh pre nezabezpečených veriteľov vznikli pohľadávky proti podstate v celkovej výške 6.218,36 Eur. V rámci
pohľadávok proti podstate boli také, ktoré sa týkali len súpisových zložiek zapísaných do súpisu všeobecnej
podstaty, také, ktoré sa týkali len súpisových zložiek zapísaných do súpisu oddelenej podstaty a také, ktoré sa týkali
súpisových zložiek oboch podstát. V prípade pohľadávok proti podstate týkajúcich sa súpisových zložiek oboch
podstát, tieto boli pomerne rozpočítané v súlade s ustanovením § 87 ods. 5 ZKR podľa hodnoty jednotlivých
dotknutých zložiek uvedených v súpisoch podstát, čiže podľa hodnoty výťažku zo speňaženia jednotlivých
dotknutých súpisových zložiek. Suma príslušného výťažku vo všeobecnej podstate je 1.258,61 Eur a suma výťažku
v oddelenej podstate je 9.861,00 Eur. Z uvedeného vyplýva, že pomer výťažkov oboch podstát je 11,32 % : 88,68
%.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate boli zahrnuté aj odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, súdny poplatok za konkurzné konanie, ako aj suma predstavujúca rezervu na pohľadávky
proti podstate vzniknuté v budúcnosti do zrušenia konkurzu. Pôjde najmä o pohľadávky z titulu bankových
poplatkov, poštovného alebo cestovného.
Súdny poplatok bol stanovený podľa položky č. 5 písm. d) prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov, vo výške 0,2 % zo sumy výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty. V danom prípade predstavuje 0,2 % zo sumy 1.286,72 Eur, teda 2,50 Eur.
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty bola stanovená
podľa ustanovenia § 20 ods. 2 v spojení s ustanovením § 13 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
665/2005 Z. z. v znení účinnom od 01.01.2012. Základom pre výpočet odmeny je rozdiel sumy výťažku zo
speňaženia každej súpisovej zložky majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty a pohľadávok proti
podstate priradených k tejto súpisovej zložke. Spôsob výpočtu odmeny vyplýva z prílohy tohto rozvrhu. Celková
výška odmeny z výťažku je 138,28 Eur.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. 226/2016 dňa 25.11.2016 pod K026817. V zákonnej lehote podľa § 96 ods. 3
ZKR mi nebola doručená žiadna námietka poradia pohľadávky proti podstate.
Zoznam pohľadávok proti podstate ku dňu oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty, vrátane ich pomerných častí priradených k jednotlivým súpisovým
zložkám všeobecnej podstaty vyplýva z prílohy tohto rozvrhu.
Celková výška pohľadávok proti podstate zapísaných do evidencie pohľadávok proti podstate a priradených k
súpisovým zložkám všeobecnej podstaty predstavuje sumu 1.251,82 Eur.
4. Výťažok určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty po odpočítaní
priradených pohľadávok proti všeobecnej podstate je 33,86 Eur.
Uvedená suma výťažku bola pomerne rozpočítaná na jednotlivé zistené pohľadávky zapísané v zozname
pohľadávok. Spôsob rozpočítania vyplýva z prílohy tohto rozvrhu.
Na uspokojenie jednotlivých konkurzných veriteľov pripadajú nasledujúce sumy výťažkov :
Veriteľ

Suma zistených pohľadávok

Suma výťažku

BOS PRIEVIDZA, spol. s r.o., Prievidza

2.377,30 Eur

1,69 Eur

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

141,12 Eur

0,00 Eur
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ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o., Prievidza

1.162,00 Eur

0,68 Eur

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Bratislava

7.348,76 Eur

4,40 Eur

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava

178,44 Eur

0,00 Eur

Mesto Prievidza

134,13 Eur

0,00 Eur

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20,00 Eur

0,00 Eur

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

200,33 Eur

0,00 Eur

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

12.403,45 Eur

7,45 Eur

Tatra banka, a.s., Bratislava

15.871,09 Eur

9,14 Eur

Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava

139,58 Eur

0,00 Eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Prievidza

16.545,60 Eur

9,82 Eur

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

1.562,46 Eur

0,68 Eur

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR predkladám zástupcovi veriteľov návrh rozvrhu výťažku speňaženia
majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty a žiadam zástupcu veriteľov o schválenie návrhu rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu v súlade s oznámením správcu
podľa § 85 ods. 2 ZKR publikovaným v Obchodnom vestníku č. 159/2015 dňa 19.08.2015 pod č. K 018424, teda v
pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na adrese sídla správcu, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, elektronickou poštou
na adrese babela@slovanet.sk alebo telefonicky na č. 0907 317 505.
Súčasne žiadam všetkých veriteľov o oznámenie čísla účtu pre účely poukázania výťažku. Výťažok bude poukázaný
v súlade s ustanovením § 96 ods.7 ZKR, znížený o náklady uspokojenia pohľadávky, teda poplatok uplatňovaný
bankou (ČSOB, a.s.) za realizáciu elektronicky zadaného príkazu na úhradu vo výške 0,18 Eur.
V Považskej Bystrici, 16.01.2017
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K001395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zrejmej nesprávnosti.
Dňa 18.01.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 12/2017 zverejnené oznámenie o konaní verejného ponukového
konania v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii ohľadom 1.kola
speňaženia majetku úpadcu Nábytok GALAN, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741
442 zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty – hnuteľné veci a nehmotný majetok pod súpisovými
zložkami: 1. – 26.
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Správca opravuje zrejmú nesprávnosť v texte, kde vzniklo pochybenie v uvedení roku 2016. Text má správne má
znieť :
„Obhliadka sa uskutoční dňa 02.02. 2017 v čase od 10:00 – 12:00 hod. a to v priestoroch skladu na adrese
– Ivánska cesta 26, Bratislava.“

V Bratislave, dňa 18.1.2017
JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu
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