Obchodný vestník 62/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 29.03.2017

K006954
Spisová značka: 8K/41/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Mgr. Michal Greguš, nar. 30.05.1989, bytom Martina Benku
1718/24, 901 01 Malacky, občan SR uznesením č.k. 8K/41/2014-124 zo dňa 13.03.2017, zrušil po splnení konečného
rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mgr. Michal Greguš, nar. 30.05.1989, bytom Martina Benku
1718/24, 901 01 Malacky, občan SR. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2017
JUDr. Štefan Mikuš, sudca
K006955
Spisová značka: 4K/56/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DF Property s.r.o., so sídlom Kráľová pri Senci 399,
900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 45 308 268, právne zast. Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o. so
sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 47 241 543, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: ESPADA spol. s r.o., so sídlom Kollárovo námestie 15/2934, 811 06 Bratislava, IČO: 35 684 542, o návrhu
na prerušenie konania,
rozhodol
Súd p r e r u š u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: ESPADA spol. s r.o., so sídlom Kollárovo námestie 15/2934,
811 06 Bratislava, IČO: 35 684 542, na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
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 22.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K006956
Spisová značka: 2K/65/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: QUAD CENTRUM Slovakia,
s.r.o. v likvidácii, so sídlom Štefana Králika 21, 841 07 Bratislava, IČO: 35 963 841, správcom ktorého je správca:
Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu S 1535
rozhodol
I.

Súd konkurz zrušuje.

II. Súd správcovi: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu S
1535, odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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
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Z. z. o Obchodnom
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nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
1

Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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Obchodnýajvestník
62/2017 ako zverejnením Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 29.03.2017
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 22.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006957
Spisová značka: 2K/65/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: QUAD CENTRUM Slovakia, s.r.o.
v likvidácii, so sídlom Štefana Králika 21, 841 07 Bratislava, IČO: 35 963 841, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 811 04
Bratislava, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2 091,21 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006958
Spisová značka: 2K/20/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka kastell s.r.o. „v
likvidácii“, so sídlom 984 01 Lučenec, Nová 5, IČO: 36 649 945, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11737/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi kastell s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom 984 01 Lučenec, Nová 5, IČO: 36
649 945
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K006959
Spisová značka: 2K/74/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SkorpioPharm, s.r.o., so
sídlom 960 01 Zvolen, Kozáčeka 2182/11, IČO: 36 648 841, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11621/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Eva Chromčíková, so
sídlom kancelárie J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen, uznesením č. k. 2K 74/2015 - 350 zo dňa 22. 02. 2017 povolil
vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom, Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 03. 2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SkorpioPharm, s.r.o., so
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vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom, Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 03. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K006960
Spisová značka: 4K/18/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Anna Husáková, nar. 13. 11. 1956, bytom 962 66
Sebechleby 297 likvidátor spoločnosti Fobos advertising, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 962 66 Sebechleby 297, IČO:
36 231 070, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 30635/S, o
návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Fobos advertising, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 962 66 Sebechleby
297, IČO: 36 231 070.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006961
Spisová značka: 4K/20/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa spoločnosti Advisors, k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 46 570 675 likvidátor spoločnosti Dezider Franko & syn Euro Servis, s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom M. R. Štefánika 31144/57A, 962 12 Detva, IČO: 44 340 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 15275/S, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Dezider Franko & syn Euro Servis, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom M. R.
Štefánika 31144/57A, 962 12 Detva, IČO: 44 340 419.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006962
Spisová značka: 4K/72/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 72/2016 - 58 zo dňa 27. 02. 2017 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka Revstav, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom A. Hlinku č. 1032, 050 01 Revúca, IČO: 36 019
861. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 03. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.03.2017
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 23.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006963
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ojala Slovakia s.r.o., so
sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav
Jakubčo, so sídlom kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, o návrhu správcu na predĺženie
lehoty na vyhotovenie súpisu majetku podstát takto
rozhodol
P r e d l ž u j e správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K006964
Spisová značka: 4K/21/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 156, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č. 341/B o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka EXPRESSTRANS, spol. s r.o., so sídlom
Sobôtka VII/34, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 048 551, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 7130, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi EXPRESSTRANS, spol. s r.o., so sídlom Sobôtka VII/34, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 36 048 551.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K006965
Spisová značka: 32K/11/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Svätuše, so sídlom: Hlavná 2, 076 83
Svätuše, IČO: 00 678 392 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 2 a 3.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka
do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
sa napáda, z Vydáva
akých Ministerstvo
dôvodov sa
rozhodnutie
považuje
za nesprávne
(odvolacie
dôvody)
a čoho savestníku
odvolateľ domáha
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
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do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa 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). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006966
Spisová značka: 32K/11/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo
Svätuše, so sídlom: Hlavná 2, 076 83 Svätuše, IČO: 00 678 392, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Vladimír Kotus,
so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1579 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu:
S 1579, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006967
Spisová značka: 31K/10/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Ľubomír Ignác, narodený: 29.10.1971, trvale bytom:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov o návrhu na uloženie záväzného pokynu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu:
S833 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu veriteľov
za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K006968
Spisová značka: 31K/54/2013

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Krajčová, narodená:
16.05.1971, trvale bytom: Uralská č. 9, 040 12 Košice, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Katarína Krajčová, narodená: 16.05.1971, trvale bytom: Uralská
č. 9, 040 12 Košice z dôvodu splnenia 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
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považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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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 popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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 22.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K006969
Spisová značka: 31K/63/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Bernáth, narodený:
27.01.1979, trvale bytom: Štóska 875/14, 044 25 Medzev, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Rastislav Bernáth, narodený: 27.01.1979, trvale bytom: Štóska
875/14, 044 25 Medzev z dôvodu splnenia 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 popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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 22.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K006970
Spisová značka: 26K/10/2017

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Trio cars s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Močarianska 1451,
071 01 Michalovce, IČO: 47 525 789, zast. Peter Čulík, likvidátor, bytom Okružná 785/24, 058 01 Poprad o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 08.03.2017:
Obchodné meno navrhovateľa uvedené v návrhu nie je v súlade so zápisom v Obchodnom registri
Zoznam majetku zo dňa 05.03.2017 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4 vyhlášky
č. 665/2005 Z.z.
Zoznam záväzkov zo dňa 05.03.2017 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5
vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Zmluvný prehľad zo dňa 05.03.2017 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 6 vyhlášky
č. 665/2005 Z.z.
Doložiť poznámky k riadnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 21.09.2015
Doložiť poznámky k likvidačnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 28.02.2017 .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
Uvedenéa je
potrebné
predložiť
v dvoch
vyhotoveniach
k sp. zn.
: 26K/10/2017
vo vyššie stanovej

lehote.
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Zoznam majetku zo dňa 05.03.2017 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 4 vyhlášky
č. 665/2005 Z.z.
Zoznam záväzkov zo dňa 05.03.2017 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 5
vyhlášky
č.
665/2005
Z.z.
Obchodný vestník 62/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 29.03.2017
Zmluvný prehľad zo dňa 05.03.2017 nespĺňa podstatné obsahové náležitosti v zmysle ust. § 6 vyhlášky
č. 665/2005 Z.z.
Doložiť poznámky k riadnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 21.09.2015
Doložiť poznámky k likvidačnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 28.02.2017 .
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/10/2017 vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K006971
Spisová značka: 32K/10/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Bc. Marián Grosoš, narodený: 06.02.1961, bytom: Debraď 113, 045 01
Debraď o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 4 až
15.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka
do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa 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). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

Okresný súd Košice I dňa 23.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006972
Spisová značka: 32K/20/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SGL International s.r.o., ,, v
konkurze“, so sídlom 947 01 Martovce č. 75, IČO: 45 333 297, ktorého správcom je LexCreditor k.s., so sídlom
kancelárie Štefánikova 49, 949 01 Nitra, o poukázaní zloženého preddavku správcovi, takto
rozhodol
U k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova
49, 949 01 Nitra, zložený preddavok na úhradu nákladov konkurzu v sume 6.638,78 eura, vedený pod položkou
denníka D 18-2/2015, do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti 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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.3.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K006973
Spisová značka: 1K/69/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Martin Duda, nar. 27.01.1973,
bytom Komenského 2665/15, 069 01 Snina, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie
Vajanského 43, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov a Colný
úrad Prešov ) voči úpadcovi: Martin Duda, nar. 27.01.1973, bytom Komenského 2665/15, 069 01 Snina na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej
výške 353.109,47 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 22.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006974
Spisová značka: 1K/57/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rumida, s.r.o. v konkurze, Dukelská
41, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 459 992, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: Rumida, s.r.o. v konkurze, Dukelská 41, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 459 992 pre
nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Obchodný vestník 62/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 29.03.2017
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006975
Spisová značka: 1K/85/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Lehocký, nar.
12.05.1965, bytom Švábska 6725/43, 080 01 Prešov správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie
Hlavná 29, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Peter Lehocký, nar. 12.05.1965, bytom Švábska 6725/43, 080 01
Prešov namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 165,68 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006976
Spisová značka: 1K/85/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Lehocký, nar.
12.05.1965, bytom Švábska 6725/43, 080 01 Prešov správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie
Hlavná 29, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Vladimíra
Babina, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 664 EUR zloženého
dňa 21.12.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 171/2015 ( 55/12-15 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2017
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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K006977
Spisová značka: 1K/68/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Hvišč, nar. 21.01.1969,
bytom Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so
sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 497,91 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006978
Spisová značka: 1K/68/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Hvišč, nar. 21.01.1969,
bytom Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so
sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Ján Hvišč, nar. 21.01.1969, bytom Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 7.195,97 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 23.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006979
Spisová značka: 1K/61/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Duňa, nar. 13.10.1974,
bytom Čierne nad Topľou 131, 094 34 Bystré nad Topľou správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so sídlom
kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Štefan Duňa, nar. 13.10.1974, bytom Čierne nad Topľou 131, 094 34
Bystré nad Topľou namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške
31.554,62 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

10

p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do
konkurzného
konania
ako veriteľa úpadcu Štefan
Duňa,
nar. 13.10.1974, bytom Čierne nad
131,29.03.2017
094 34
Obchodný
vestník
62/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
DeňTopľou
vydania:
Bystré nad Topľou namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške
31.554,62 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 23.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006980
Spisová značka: 1K/5/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vlastimil Štupák - BETOS, s miestom podnikania
Popradská 17, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 34 308 865, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát,
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRA BUILDING
INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799 o podaní veriteľa DOKA
Slovakia, Debniaca technika s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 28, Bratislava 821 04, IČO: 31 354 335, právne zast.
JUDr. Štefan Dedák, advokát so sídlom Mostova 2, 811 02 Bratislava, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a, aby do konkurzného konania dlžníka TATRA BUILDING INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261,
059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799 pristúpil veriteľ DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o., so sídlom Ivanská
cesta 28, Bratislava 821 04, IČO: 31 354 335.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 17.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006981
Spisová značka: 1K/5/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vlastimil Štupák - BETOS, s miestom podnikania
Popradská 17, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 34 308 865, právne zastúpený: JUDr. Marián Geleneky, advokát,
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRA BUILDING
INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799, takto
rozhodol
prerušuje konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1K/5/2017 voči dlžníkovi TATRA
BUILDING INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799 podľa § 16 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. - o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 23.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006982
Spisová značka: 22K/4/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslav Tišťan, nar. 13.10.1952, trvale bytom Mojmírova
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikyna
podľa
zákonadlžníka
č. 200/2011
Z. z. o Tišťan,
Obchodnom
1162/7, 020 01
Púchov,
o návrhu
na vyhlásenie
konkurzu
majetok
Miroslav
nar.vestníku
13.10.1952, trvale
a o zmene
a doplnení
bytom Mojmírova 1162/7,
020 01
Púchov,niektorých
takto zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslav Tišťan, nar. 13.10.1952, trvale bytom Mojmírova
1162/7, 020 01 Púchov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Miroslav Tišťan, nar. 13.10.1952, trvale
bytom Mojmírova 1162/7, 020 01 Púchov, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Miroslav Tišťan, nar. 13.10.1952, trvale bytom Mojmírova 1162/7, 020
01 Púchov.
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 23.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K006983
Spisová značka: 38NcKR/26/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972, bydliskom Gen. M. R.
Štefánika 422/82, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972, bydliskom Gen. M. R. Štefánika 422/82, 911 01 Trenčín sa o d d l ž u j
e.
II. Dlžníkovi Mgr. Jozefovi Kurtišovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K006984
Spisová značka: 36K/31/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Röntgen, s.r.o., so sídlom Hliníky 6997/43, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 47 327 171, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 32083/T, predbežným správcom ktorého je JUDr. Lea Gubová, so sídlom kancelárie Hornopotočná 16,
917 01 Trnava, uznesením č.k.: 36K/31/2016 - 198 zo dňa 29.11.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
07.12.2016, zastavil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
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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K006985
Spisová značka: 3K/5/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: GEPARD, s.r.o., so sídlom Ulica 1. mája
2066, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 369 896, právne zastúpeného: JUDr. Peter Janči, advokát, so sídlom
Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správkyne na odvolenie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Lenku Maďarovú, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina z funkcie správkyne úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
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; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 13.3.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K006986
Spisová značka: 1K/3/2017
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 1K/3/2017
vo veci návrhu
navrhovateľa - veriteľa: VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 43 904 505
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zvolenská investičná s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 634
832
Okresný súd Žilina z r u š u j e termín pojednávania, ktorý bol vytýčený na deň 26.4.2017 o 10:00 hod na
Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2.
Termín pojednávania je zrušený v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. a/ bod 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, nakoľko dlžník súhlasil s rozhodnutím bez pojednávania.
V Žiline, dňa 23.3.2017

Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová

Okresný súd Žilina dňa 23.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K006987
Spisová značka: 3K/6/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: Advokátska kancelária ADVOCATUS Žilina s.r.o., so
sídlom Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina, IČO: 47 251 727, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
MAKROB s.r.o. v likvidácii, so sídlom Krasňany 187, 013 03 Krasňany, IČO: 43 901 743, takto
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
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MAKROB s.r.o. v likvidácii, so sídlom Krasňany 187, 013 03 Krasňany,
IČO: 43 901 743.
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 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K006988
Spisová značka: 3K/28/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Janka Mičudová, nar. 20.09.1973,
bytom A. Rudnaya 2305/45, 010 01 Žilina, správcom ktorého je LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Červenej
armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47 245 913, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 368,76 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 18 až 20.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 23.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K006989
Spisová značka: 1K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Zvolenská investičná s.r.o., Pri
Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 634 832, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súdvestník
Žilina v62/2017
právnej veci začatého konkurzného
voči dlžníkovi: Zvolenská investičná
s.r.o.,
Pri
Obchodný
Konkurzy akonania
reštrukturalizácie
Deň vydania:
29.03.2017
Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 634 832, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Zvolenská investičná s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03
Žilina, IČO: 36 634 832.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Andreu Šperkovú, so sídlom kancelárie: Palárikova 76, 022 01 Čadca.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
1K/3/2017.
IV. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Zvolenská
investičná s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 634 832, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.
40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, 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.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku
neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Podanie, ktorým bola uplatnená
ktorázákonov
sa v konkurze
prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť /§
a o zmene apohľadávka,
doplnení niektorých
na svojomuplatňuje
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
30 ods. 2 ZKR/.
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(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený 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 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo,
a to vvestník
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze
uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na
súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa.
Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné
na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka /§ 29 ods. 9, 10 ZKR/.

Okresný súd Žilina dňa 23.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K006990
Spisová značka: 1K/1/2007
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Vladimír Petrák, nar. 18.11.1955,
Republiky 1001/17, Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, Dončova 13, 034 01 Ružomberok, v časti o
návrhu správcu na udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu, takto
rozhodol

U d e ľ u j e správcovi s ú h l a s na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 55B/2007 pod položkou K001338, a to peňažnej pohľadávky voči dlžníkovi Ľubomírovi Janúšekovi vo
výške 23.819,82 € (717.596 Sk), právny dôvod vzniku: cena za kúpu obchodného podielu v spoločnosti Slovenská
dopravná spoločnosť, spol. s r.o., IČO: 36 392 804, na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu z 25.10.2005,
súpisová hodnota majetku: 23.819,82 € (717.596 Sk).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 23.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K006991
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975,
bytom Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: Višňové 544, 013 23 Višňové, o návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur na účet
správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.01.2017, vedený pod položkou registra 6/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Proti uzneseniu súdu prvej
inštancie vydaného 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 23.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K006992
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Okresný súd Žilina v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975, bytom Rumunskej armády 3889/6,
036 01 Martin, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina,
takto
rozhodol
I.
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred
jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky
ním vyhotovené
potvrdenia,
zápisnice,
správy
a iné republiky
listiny vyhotovené
zákona
č. 7/2005 vestníku
Z.z. musia
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákonavč.zmysle
200/2011
Z. z. o Obchodnom
a o zmene análežitosti,
doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
obsahovať zákonom stanovené
aby boli
v prípade
potreby
preskúmateľné
súdom.
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§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca
je povinný doručiť súdu
návrh ačiastočného
a konečného rozvrhu výťažku,
a to ešte
pred
Obchodný vestník
62/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
29.03.2017
jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky
ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia
obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného 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 23.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K006993
Spisová značka: 1K/12/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tailors & Threads s.r.o., Hurbanova 2,
034 01 Ružomberok, IČO: 46 018 662, správcom ktorého je: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa
19, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je povinný do 31. mája 2017 a po tomto dátume následne každé dva kalendárne mesiace zaslať súdu
podrobnú správu o priebehu konkurzu a o správcom vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku úpadcu
a k ukončeniu konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 23.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K006994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kianička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 900 27 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/63/2016 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/63/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Názov zabezpečeného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 –
Michle, ČR, IČO: 649 48 242
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5 a 6
Pozemok: Druh pozemku: záhrady; výmera: 464 m²; obec: Bernolákovo; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Bernolákovo; číslo LV: 3555; parcela registra „C“; parcelné číslo: 4901/92; spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1; súpisová hodnota majetku: 33 180,64 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je
predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 10.03.2017; osoba, v prospech
ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Pozemok: Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 135 m²; obec: Bernolákovo; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Bernolákovo; číslo LV: 3555; parcela registra „C“; parcelné číslo: 4901/107; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 9 653,85 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný
majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 10.03.2017; osoba, v
prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27
Bernolákovo
Pozemok: Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera: 53 m²; obec: Bernolákovo; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Bernolákovo; číslo LV: 3555; parcela registra „C“; parcelné číslo: 4901/307; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 3 790,03 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný
majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 10.03.2017; osoba, v
prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27
Bernolákovo
Stavba: Popis stavby: rodinný dom s príslušenstvom; obec: Bernolákovo; štát: SR; ulica: Lesná; názov
katastrálneho územia: Bernolákovo; číslo LV: 3555; súpisné číslo: 1980; parcelné číslo: 4901/107; spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 205 112,63 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný
majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 10.03.2017; osoba, v
prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27
Bernolákovo
Stavba: Popis stavby: garážový prístrešok; obec: Bernolákovo; štát: SR; ulica: Lesná; názov katastrálneho územia:
Bernolákovo; číslo LV: 3555; súpisné číslo: 3025; parcelné číslo: 4901/307; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 22 669,05 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom
nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 10.03.2017; osoba, v prospech ktorej
pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
JUDr. Mária Veterníková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K006995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kianička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/63/2016 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/63/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: umývačka riadu zn. AEG; približný rok výroby: 2010;
stav opotrebovanosti: zodpovedá veku umývačky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
100 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň
pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: mikrovlnka zn. Zanussi; približný rok výroby: 2002;
stav opotrebovanosti: zodpovedá veku mikrovlnky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku:
10 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň
pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: kavovar zn. Electrolux; približný rok výroby: 2005;
stav opotrebovanosti: zodpovedá veku kavovaru; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 15
eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania
poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva
Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: chladnička s mrazničkou zn. Zanussi; približný rok
výroby: 2002; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku chladničky s mrazničkou; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 80 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom
nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej
pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: vysávač zn. Electrolux; približný rok výroby: 2007;
stav opotrebovanosti: zodpovedá veku vysávača; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 10
eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania
poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva
Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: jedálenský stôl vo farbe jelša s chromovanými
nohami; približný rok výroby: 2002; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku stola; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 10 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom
nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej
pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: jedálenské stoličky (koženka kombinácia chrom
nohy), 6 ks; približný rok výroby: 2002; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku stoličiek; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 12 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je
predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech
ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: príborník vo farbe Jelša s presklenými dvierkami;
približný rok výroby: 2002; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku príborníka; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 20 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom
nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej
pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
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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Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: skrinka o dĺžke 250 cm, vo farbe Jelša, s dvomi
otvorenými rohmi; približný rok výroby: 2002; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku skrinky; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 18 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je
predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech
ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: skrinka 3-dielna, vo farbe Jelša, rozmer 130x180 cm;
približný rok výroby: 2002; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku skrinky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 8 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom
nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej
pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: koženková sedačka zelenej farby, 3-dielna; približný
rok výroby: 2002; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku sedačky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 110 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného
BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: stolík pod televízor vo farbe Orech; približný rok
výroby: 2002; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku stolíka; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 15 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM;
deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: televízia zn. Samsung; približný rok výroby: 2012;
stav opotrebovanosti: zodpovedá veku televízie; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 80
eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania
poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva
Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: prehrávač zn. Philips; približný rok výroby: 2005; stav
opotrebovanosti: zodpovedá veku prehrávača; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 20
eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania
poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva
Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: stolík konferenčný vo farbe Orech; približný rok
výroby: 2005; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku stolíka; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 10 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM;
deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: skrinka vo farbe Orech v rozmeroch 100x130 cm;
približný rok výroby: 2007; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku skrinky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 7 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom
nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej
pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: skrinka vo farbe Orech v rozmeroch 100x85 cm;
približný rok výroby: 2007; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku skrinky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 4 eura. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom
nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej
pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: skrinky prádelnikové vo farbe kombinácia Jelša
základ a dvierka vanilka, 2 ks; približný rok výroby: 2005; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku skriniek;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 40 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu:
zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017;
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27
Bernolákovo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: nočné stolíky vo farbe kombinácia Jelša základ a
predná časť vo farbe vanilka, 2 ks; približný rok výroby: 2005; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku skriniek;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 6 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu:
zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017;
osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27
Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: posteľ kov kombinácia drevo (vanilka); približný rok
výroby: 2002; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku postele; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 5 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň
pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: roldor vo farbe vanilka; približný rok výroby: 2002;
stav opotrebovanosti: zodpovedá veku roldoru; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 10
eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania
poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva
Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: policové zostavy vo farbe Jelša, 3 ks; približný rok
výroby: 2005; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku policových zostáv; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 12 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom
nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej
pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: skrinky bielej farby v rozmeroch 72x85 cm, 2ks;
približný rok výroby: 2005; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku skriniek; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 10 eur. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom
nevyporiadaného BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej
pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: skrinka bielej farby v rozmeroch 55x85 cm; približný
rok výroby: 2005; stav opotrebovanosti: zodpovedá veku skrinky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 4 eura. Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného
BSM; deň pripísania poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia: Eva Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: kosačka zn. TORO; približný rok výroby: 2007; stav
opotrebovanosti: zodpovedá veku kosačky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 80 eur.
Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania
poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva
Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí: Popis hnuteľnej veci: vyžínačka zn. Ikra; približný rok výroby: 2007; stav
opotrebovanosti: zodpovedá veku vyžínačky; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 8 eur.
Sporný zápis: Dôvod sporného zápisu: zapísaný majetok je predmetom nevyporiadaného BSM; deň pripísania
poznámky o spornom zápise: 09.03.2017; osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Eva
Kianičková, r. Ležovičová, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
JUDr. Mária Veterníková, správca

K006996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016 - S12
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra
31K/9/2016
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca úpadcu Hompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská
1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 309 a ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods. 1 písm. d), § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. a záväzného pokynu
zástupcu veriteľov vyhlasuje 1. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č.125/2016 dňa 29.6.2016 a zverejňuje nasledovné oznámenie o dražbe:
Označenie dražobníka:
JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca úpadcu Hompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská
1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 309, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod
č. S12
Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, I. poschodie
Dátum konania dražby: 21.4.2017
Čas konania dražby: 9,00 hod.
Predmet dražby:
Nehntueľnosť zapísaná na LV č. 784 pre okres Šaľa, k.ú. Vlčany, evidované na katastrálnej mape ako parcely registra "C" ako
- parc. č. 8531/2 záhrady o výmere 1052 m2
- parc. č. 8531/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 924 a rodinný dom č. súp. 1197
- parc. č. 8532/6 vodné plochy o výmere 244 m2
vo výlučnom vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 v celku

Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom znalca vo výške 77 500,- €
Najnižšie podanie: 77 500,- €
Minimálne prihodenie: 1000,- €
Dražobná zábezpeka: 20% najnižšieho podania, teda 15 500,-€
Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť uhradená t.j. pripísaná na účet uvedený správcom,
najneskôr 48 hodín do začiatku dražby, pričom doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky účastník predloží pri zápise
do dražby. Dražobná zábezpeka sa skladá na účet vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Nové Zámky,
číslo účtu: 1262097011/1111, IBAN: SK85 1111 0000 0012 6209 7011, BIC:UNCRSKBX, do poznámky uviesť
meno zložiteľa.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi bude dražobná zábezpeka
vrátená do 5 pracovných dní odo dňa, čo účastník dražby písomne oznámi správcovi číslo účtu, na ktorý má byť
zábezpeka vrátená.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby sa započíta do ceny dosiahnutej vydražením,
zostávajúcu časť bude vydražiteľ zaviazaný zaplatiť na účet úpadcu do 5 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore termínu
obhliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0918/907248, 0915/728722,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obhliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0918/907248, 0915/728722,
alebo 035/6420742.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote,
prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného
odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby
dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému katastrálnemu
odboru a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou
zápisnicou notár.
Odovzdanie predmetu dražby bude realizované na náklady vydražiteľa a potvrdené písomným záznamom o
odovzdaní predmetu dražby.
Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím,
z dôvodu zisťovania 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 – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
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) platný doklad totožnosti
d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra (originál alebo overená fotokópia), kde je zapísaná a z ktorého
bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K006997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repel Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynky 359, 053 76 Mlynky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/34/2016 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/34/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

32K/34/2016

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia so zástupcom veriteľov úpadcu Peter Repel, nar. 11.06.1976, bytom Prostredný Hámor 359, 053 76
Mlynky, konaného v sídle správcu V Rožňave, ul. Košická č. 56, dňa 23. 03. 2017 so začiatkom o 11,15 hod.

I. Prítomný zástupca veriteľov:
BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Program priebehu zasadnutia
1. Otvorenie
2. Správa o doterajšej činnosti správcu
3. Záver
K bodu 1: Zasadnutie so zástupcom veriteľov otvoril správca, ktorý na základe prítomnosti zástupcu veriteľov
skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané podľa § 38 ods. 1 ZKR a je uznášaniaschopné.
K bodu 2: Správca predniesol správu o svojej činnosti a navrhol zástupcovi veriteľov ďalší postup vedenia
konkurzného konania. Nadchádzajúca komunikácia medzi správcom a zástupcom veriteľov bude prebiehať
v písomnej forme. Na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu si správca vyžiada záväzný
pokyn.
K bodu 3: Na záver bolo skonštatované, že zástupca veriteľov nemá žiadne iné návrhy, neuplatňuje námietky voči
priebehu zasadnutia, ani voči zneniu zápisnice a program zasadnutia bol vyčerpaný.

JUDr. František Lukáč, správca
BENCONT COLLECTION, a. s.

K006998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lešták Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 493 / 13, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:

Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

LawService Recovery, k.s., správca

K006999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:

Gabriel Juhász, podnikajúci pod obchodným
menom Gabriel Juhász - M&J TRANS
Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo
23.01.1970
JUDr. Marek Ďuran
Štefánikova 34, 949 01 Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2013 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu Gabriel Juhász, nar. 23.01.1970, bytom Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo,
podnikajúceho pod obchodným menom Gabriel Juhász - M&J TRANS, s miestom podnikania Želiarsky svah 20, 943
01 Štúrovo, IČO: 33 663 220, spisová značka: 31K/43/2013, v zmysle ust. §-u 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V zmysle ust. §-u 96 ods. 3 ZoKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0903 / 756 866 alebo mailom na adrese: a-k@duran.sk.

V Nitre, dňa 24.03.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K007000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agein s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 2752/9, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 246 908
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/6/2015-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/6/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 21. 03. 2017 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Agein, s. r. o., Gen. Svobodu 2752/9,
Trenčín, IČO: 46246908 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Obec Banka,
Topoľčianska cesta 23, Banka, IČO: 35594233 v celkovej výške 23.854,09 €.
Prihláška veriteľa Obec Banka bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 117 až
120.
JUDr. Karol Porubčin, správca
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K007001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Gális
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 17/119, 956 11 Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1979
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2017 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220,
oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu: Marián Gális, nar. 25. 9. 1979, bytom Družstevná
119/17, 956 11 Ludanice, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii
správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa
podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na bfb@akfiala.sk alebo telefonicky na č. 0948 966 771.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Zachej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta J. Alexyho 33/5037, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1964
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/17/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/17/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu: Eva Zachej, nar. 17. 11. 1964, Cesta J. Alexyho
5037/33, 921 01 Banka, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod.
do 15:30 hod. v kancelárii správcu: Radlinského 50, 921 01 Piešťany. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na:
info@boljesik.sk, alebo telefonicky na č. 033/76 287 45.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Datakabinet, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 100 385
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/5/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Datakabinet, s.r.o., so sídlom
Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, IČO: 46 100 385, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č. 24231/R, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu
vedeného pod sp. zn. 40K/5/2017 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bratislavská 63/21, 911 05
Trenčín, 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. +421908989977 alebo
prostredníctvom e-mailu na trencin@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných
dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K007004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suja Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 845 / 27, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1983
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: iná majetková hodnota - zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac február 2017 vo výške 233,30 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 233,30 Eur.
Dňa 17.03.2017
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K007005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Greschner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 924/93, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/58/2016 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
1. v celkovej sume 60,06.-eur
2. v celkovej sume 58,12.-eur
3. v celkovej sume 61,81.-eur

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

K007006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

11. Typ súpisnej položky majetku: iná majetková hodnota: finančný majetok - nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 663,88 Eur.
Dňa 15.03.2017
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K007007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balcar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2015S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Milan Balcar, nar. 23.02.1967, Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica,
občan SR, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
24.03.2017 o 10.00 hod.
Kolo dražby:
druhé kolo
Predmet dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 445 nachádzajúce sa v
okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/6
a nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 239 nachádzajúce sa
v okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/3
Ø stavba - rodinný dom, súpisné číslo 6, na pozemku parcelné č. KN „C“ 554 (v podiele 1/6)
Ø pozemok – parcelné číslo KN „C“ 553 – orná pôda o výmere 2839 m2 (v podiele 1/3)
Ø pozemok – parcelné číslo KN „C“ 554 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 666 m2 (v podiele
1/3)
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 37/2017 dňa 22. februára 2017.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 2. kolo dražby konanej dňa 24. marca
2017 o 10.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 24. marca 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K007008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Konaříková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zárieč- Keblov 61, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Veselovský
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/27/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/27/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č. Typ súpisovej zložky majetku Druh súpisovej zložky majetku
Pohľadávka z účtu v banke

Hodnota v EUR Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v EUR

Vklad peňažných prostriedov úpadcu 1 650,00

1/1

1 650,00

V Ružomberku dňa 24.3.2017
Ing. Peter Veselovský, správca

K007009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Gálus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavná 13, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1953
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/6/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4
iná majetková hodnota
suma
985,76 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
985,76 EUR
deň zapísania majetku
17.03.2017
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka z dôchodku úpadcu poukázaná Sociálnou poisťovňou na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 5
iná majetková hodnota
suma
336,63 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
336,63 EUR
deň zapísania majetku
17.03.2017
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka z dôchodku úpadcu poukázaná Sociálnou poisťovňou na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K007010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:

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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PROFI CREDIT Slovakia s.r.o. so sídlom Pribinova 25 Bratislava, IČO: 35792752 prihlásená suma 2 648.-eur.

JUDr. Jozef Hurtiš

K007011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907
v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal dňa 24.03.2017 pod č. 59 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Mišíková Janka,
Diaková 56, Dražkovce v prihlásenej sume pohľadávky 1.004,92 EUR a pod č. 60 pohľadávku veriteľa Ťaptíková
Tatiana, Čsl. armády 33, Turčianska Štiavnička v prihlásenej sume pohľadávky 1.110,85 EUR.
V Žiline dňa 24.03.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K007012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIANCA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 27, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 519 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2012 S 1149- 98
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Jaromír Valent, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky spravujúci majetok
úpadcu : BIANCA, s.r.o., Jurkovičova 27, 949 01 Nitra, IČO: 36 519 464
v yhla s u je
v konkurznej veci č.k. 32K/20/2012, v súlade s § 92 ods. 1, písm. d), zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo ponukového
konania na hnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu a to : položky č. 156 - 168, bližšie
špecifikovaný v Obchodnom vestníku č. 161/ 2016, číslo oznamu K019227 dňa 19.8.2016. Súpisové položky sa
budú predávať ako celok za cenu 50 % ich súpisovej hodnoty.
Obhliadka:
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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Obhliadka majetku sa uskutoční dňa 3.4.2017 v čase po dohode so správcom ( tel.č: 0907 734 692, email :
judrjaromirvalent@stonline.sk ).
Podmienky účasti :
Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“
a spisová značka „č.k. 32K/20/2012“ na adresu kancelárie správcu podstaty : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný súbor vecí
ako celok,
d) kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny na účet všeobecnej podstaty úpadcu
č.ú. , IBAN SK34 7500 0000 0040 1578 9540,
e) prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 30.4.2017,
f) označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny v prípade, že
záujemca nebude úspešný.
Lehoty :
Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“ tohto
oznamu do sídla kancelárie správcu je do 19.4.2017 do 14:00 hod. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 19.4.2017
o 14:30 hod., v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam. Ponuky záujemcov a záznam sa stanú
súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá :
V 1. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za súbor tovaru ako celok, minimálne vo
výške 50 % súpisovej hodnoty stanovenej správcom zverejnenej v obchodnom vestníku č. 161/ 2016, číslo oznamu
K019227 zo dňa 19.8.2016.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, ktorý najviac dodatočne zvýši svoju ponuku.
Správca záujemcom s rovnakou najvyššou ponukou túto skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju
záväznú ponuku písomne zvýšili v lehote 3 dní odo dňa prevzatia jeho výzvy.
Kupujúcim sa stane záujemca, ktorý na základe výzvy správcu ponúkne najvyššiu cenu a doplatí zostatok
ponúknutej kúpnej ceny do 5 dní od doručenia výzvy k úhrade. Kupujúcemu správca zašle návrh kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom prevedie uhradenú ponúknutú kúpnu cenu do 7 dní od obdržania doplatku od víťazného
záujemcu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté návrhy.
Ponúkanými súbormi hnuteľných vecí sú :
ks

Súpis.hodnota á

Spolu EUR

156

Ortopedická obuv Santé - detská

71

8

568

157

Ortopedická obuv Protetika - detská

24

10

240

158

Ortopedická obuv Protetika - pre dospelých

1

15

15

159

Ortopedická obuv Fare - detská

19

7

133

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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160

Ortopedická obuv KTR - detská

10

7

70

161

Ortopedická obuv Maja - detská

4

3

12

162

Ortopedická obuv Maja - pre dospelých

12

12

144

163

Ortopedická obuv Schoes pre dospelých

1

12

12

164

Ortopedická obuv SMYK-Land - detská

6

5

30

165

Ortopedická obuv Robeez - detská

5

5

25

166

Ortopedická obuv Protetika - sandále pre dospelých

10

5

50

167

Ortopedická obuv Protetika - detské sandále

6

3

18

168

Papučky pre novorodencov - látkové

8

1

8

SPOLU

177

1325

JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch 3.3.2017

K007013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Valková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orlia 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/32/2012 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/32/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Súpisová hodnota
v
EUR

Druh
Popis
SZM

23. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
199,23
mesiac október 2015

24. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
198,64
mesiac november 2015

25. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
185,51
mesiac december 2015

26. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
188,77
mesiac január 2016

27. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
521,24
mesiac február 2016

28. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
189,11
mesiac marec 2016

29. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
195,26
mesiac apríl 2016

30. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
196,52
mesiac máj 2016

31. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
188,63
mesiac jún 2016

32. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
187,53
mesiac júl 2016
Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za

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

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
197,84
mesiac august 2016

34. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
183,02
mesiac september 2016

35. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
194,22
mesiac október 2016

36. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
194,73
mesiac november 2016

37. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
283,35
mesiac december 2016

38. PP

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
201,15
mesiac január 2017

V Košiciach, dňa 24.03.2017

K007014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňovič Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 694 / 222A, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.03.2017, spisová značka 31K/2/2017-45 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská 222A/694,
956 07 Veľké Ripňany, Slovenská republika. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 17.03.2017 v Obchodnom
vestníku SR č. 54/2017 pod číslom K005943 a nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2017.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch od 8:00
hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky v
čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0905 584688.
V Nitre, dňa 24.03.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca

K007015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňovič Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 694 / 222A, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 29.03.2017

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.03.2017, spisová značka 31K/2/2017-45 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská 222A/694,
956 07 Veľké Ripňany, Slovenská republika. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 17.03.2017 v Obchodnom
vestníku SR č. 54/2017 pod číslom K005943 a nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2017.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo bankového účtu IBAN SK36 7500 0000 0040 2226 6000, SWIFT:
CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol 3122017, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,Eur za účelom popretia pohľadávky veriteľom. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia, kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Nitre, dňa 24.03.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca

K007016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Specialist s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 987 921
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2016 -S1141
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZÁPISNICA z prvej schôdze veriteľov úpadcu Specialist s.r.o., Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO:
45 987 921
konaná dňa 24.03.2017, o 10,00 hod., v sídle kancelárie správcu Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava

Program schôdze veriteľov
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o stave konkurzu a činnosti správcu
3. Rozhodovanie o výmene správcu (ustanovenie § 36 zákona č. 7/2005 Z. z)
4. Voľba veriteľského výboru (ustanovenie § 107 ods.2 zákona č. 7/2005 Z. z.)
5. Záver

K bodu 1: Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov.
Predsedom schôdze bola Ing. Mgr. Jana Pecníková, ktorá viedla schôdzu veriteľov.
Na schôdzi veriteľov sa zúčastnili štyria veritelia prihlásených a zistených pohľadávok a jeden veriteľ prihlásenej
a popretej pohľadávky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ prihlásenej pohľadávky

AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168

Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759

TAVIS, a.s., Jadrová 3226/5, 821 02 Bratislava, IČO: 35709901

NITRA REAL GROUP, a.s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 35756594

Tatralandia, a.s., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 44804164

Deň vydania: 29.03.2017

počet hlasov

prítomný

814.695

Mgr. Milan Ručkay
konateľ spoločnosti

437.700

Milan Kalman
konateľ spoločnosti

239.130

Ing. Branislav Gábriš
konateľ spoločnosti

137.280

Ing. Branislav Gábriš
predseda predstavenstva

0

Ing. Branislav Gábriš
predseda predstavenstva

Prítomní veritelia sa po príchode zapísali do prezenčnej listiny, predsedkyňa schôdze veriteľov skonštatovala, že
schôdza veriteľov je uznášaniaschopná a otvorila schôdzu veriteľov.

K bodu 2: Správa o stave konkurzu
Správkyňa konkurznej podstaty prezentovala prítomným veriteľom správu o stave konkurzu ako aj o všetkých
činnostiach, ktoré do tohto času vykonala.

K bodu č. 3. Rozhodovanie o výmene správcu (ustanovenie § 36 zákona č. 7/2005 Z. z)
Predsedkyňa schôdze oboznámila prítomných, že do pôsobnosti prvej schôdze veriteľov patrí rozhodovanie
o výmene správcu. Veritelia pristúpili k hlasovaniu.
Hlasovanie:
Za výmenu správcu
Proti výmene správcu
Zdržal sa hlasovania

1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať
0 hlasov s oprávnením hlasovať
0 hlasov s oprávnením hlasovať

Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov odvolala doterajšieho správcu. Zároveň bol veriteľmi navrhnutý nový správca:
Ing. Anna Bružeňáková so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1450.

K bodu č. 4. Voľba veriteľského výboru (ustanovenie § 107 ods.2 zákona č. 7/2005 Z. z.)
Predsedkyňa schôdze veriteľov navrhla hlasovať o členoch veriteľského výboru. Za členov veriteľského výboru boli
navrhnutí:
·

AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759
TAVIS, a.s., Jadrová 3226/5, 821 02 Bratislava, IČO: 35709901

Hlasovanie: Hlasovanie o voľbe AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168 za člena veriteľského
výboru:
Za

1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať

Proti

0 hlasov s oprávnením hlasovať

Zdržal sa hlasovania

0 hlasov s oprávnením hlasovať

Uznesenie č. 2: Spoločnosť AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168, bola zvolená za člena
veriteľského výboru.

Hlasovanie o voľbe Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759 za člena
veriteľského výboru:
Za

1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať

Proti

0 hlasov s oprávnením hlasovať

Zdržal sa hlasovania

0 hlasov s oprávnením hlasovať

Uznesenie č. 3: Spoločnosť Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759, bola
zvolená za člena veriteľského výboru.

Hlasovanie o voľbe Lekáreň pri nemocnici - Čadca, s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava, IČO: 215759
za člena veriteľského výboru:
Za

1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať

Proti

0 hlasov s oprávnením hlasovať

Zdržal sa hlasovania

0 hlasov s oprávnením hlasovať

Uznesenie č. 3: Spoločnosť TAVIS, a.s., Jadrová 3226/5, 821 02 Bratislava, IČO: 35709901, bola zvolená za člena
veriteľského výboru.

Člen veriteľského výboru AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168 v zastúpení konateľa
spoločnosti navrhol hlasovať o voľbe predsedu veriteľského výboru. Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý
veriteľ AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168. Veriteľský výbor hlasoval o voľbe predsedu
veriteľského výboru.

Hlasovanie o voľbe AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168 za predsedu veriteľského výboru:
Za

1.628.805 hlasov s oprávnením hlasovať

Proti

0 hlasov s oprávnením hlasovať

Zdržal sa hlasovania

0 hlasov s oprávnením hlasovať

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie č. 1 veriteľského výboru: Spoločnosť AUDIOTEC, s.r.o., Račianska 155, Bratislava, IČO: 35812168, bola
zvolená za predsedu veriteľského výboru.

K bodu č. 5: Záver
Predsedkyňa schôdze veriteľov poďakovala prítomným za účasť a ukončila schôdzu veriteľov.

V Bratislave, dňa 24.03.2017

Ing. Mgr. Jana Pecníková

K007017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Spodniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 38, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1978
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/57/2013 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/57/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
správca úpadcu: Peter Spodniak, nar. 05.04.1978, bytom 963 01 Krupina, Šoltésovej 38 na základe písomného
súhlasu príslušného orgánu zo dňa 20.03.2017, a to zástupcu veriteľov ktorým je EOS KSI Slovensko, s. r. o.,
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty podľa ust. § 81 ZKR majetok –
pohľadávku v sume 500,- € voči spoločnosti M-SZ Auto, s. r. o., Pribinova 38, 960 01 Zvolen, ktorého súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 208/2016 zo dňa 28.10.2016.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 24.03.2017

K007018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henrieta Vontorčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1546/6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Katarína Milanská
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K80/2013 S 1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K80/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci /súbor vecí
číslo súpis. položky
majetku

10

Výlučné vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota majetku
v€

Popis hnuteľnej veci

Obdobie

Príjem zo zamestnania

2296,02 – č.s.p.8(chybne pripočítaná mzda: za máj 2015 vo výške 331,90)
7.-12.2015 t.j. 1964,12

Deň zápisu: 31.12.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia: 31.12.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:
11

Príjem zo zamestnania

01.-4.2016

1160,25

Oprava : Deň zápisu: 30.5.2016
Oprava : Deň zaradenia: 15.5.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

12

Príjem zo zamestnania

05.-06.2016

1017,74-č.s.p. 11(chybne pripočítaná mzda : za máj 2016 vo výške 303,49), t.j. 714,25

Oprava : Deň zápisu: 15.7.2016
Oprava : Deň zaradenia:15.7.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:
13

Príjem zo zamestnania

07.-11.2016

1358,71

Deň zápisu: 19.12.2016
Deň zaradenia:19.12.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:
14

12.2016

Príjem zo zamestnania

290,65

Deň zápisu: 19.01.2017
Deň zaradenia:19.01.2017
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

K007019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BK Electric BB, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachovská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 621 536
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2011 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu z konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: BK Electric BB, s.r.o. "v konkurze", Malachovská
cesta 46, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 621 536, č. k. 2K/45/2011 v zmysle § 101 odst. 1) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje zverejnenie návrhu z konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Celková suma čistého výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu 17.547,37 Eur. Veriteľskému výboru,
ktorému bol návrh konečného výťažku doručený, určujem na schválenie tohto návrhu lehotu 15 dní od zverejnenia
oznamu v Obchodnom vestníku.
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Do návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty môžu nezabezpečení veritelia nahliadať v úradných
hodinách v kancelárii správcu. Žiadosť o nahliadnutie je možné dohodnúť si na t. č. : 048/41 54 184 alebo na e-mail
adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 24.03.2017

K007020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gromovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenskova 10192/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6k/23/2016 s1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto ako konkurzný správca
úpadcu Františka Gromovského, trvale bytom Ševčenkova 10192/8, Martin, 03601, ktorého konkurz povolil Okresný
súd Žilina Uznesením zo dňa 31.1.2017 č. k. 6K 23/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2017
dňa 06.02.2017, v súlade s ustanovením § 126 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov na deň 11.5.2017 ( štvrtok) o 12:00
hod., ktorá sa uskutoční v Dome odborov Žilina v miestnosti č. 29 na 2. poschodí. Prezentácia veriteľov začne o
11.30 hod.
Zároveň žiadam všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok, aby najneskôr do 01.05.2017 potvrdili svoju účasť na
schôdzi veriteľov na mailovú adresu: liskova.marianna@mail.com, alebo písomne na adresu kancelárie správcu.
Mgr. Marianna Líšková
právca konkurznej podstaty

K007021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPERA JET a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/44/2016/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/44/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
1 / pohľadávka záložcu - úpadcu z klientskho účtu č. 1041986/8160 v rozzsahu celej sumy peňažných prostriedkov
na klienstkom účte záložné právo registrované v NCRZP pod spis. zn. 17809/2011
2/ pohľadávka záložcu - úpadcu vo výške 297 850,47 EUR s príslušenstvom voči spoločnsoti B.G. Air SA so
sídlom Piazza del Sole 2, C.P. 166, 6982 Agno- Liugano, Švajčiarsko reg.č. CH- 501.3.008.077-0 spoločnosť
vedená Federálny obchodný register kantónu Ticino
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3/ pohľadávka záložcu - úpadcu vo výške 325.456,61 EUR s príslušenstvom voči spoločnosti MEDICAL
INVESTMENTS CONSULTUNG a.s. so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, IČO: 46 099 158, zapísanádo
OR OS BA I v odd. Sa vo vl.č. 5264/B ZP na obe pohľadávky 2/ a 3/ sú registrované v NCRZP pod spis. zn.
15481/2013
4/ letový simulátor typu Twin Piston - FNPTII ( typ lietadla Piper Seminole ) výrobné číslo simulátora SN FFT-2053,
pat. number MA 69816.00.001 výrobca Mechtronix inc. , typ motora Lycoming -O-360-A1H6 - registrované ZP pod
spis. zn. 15479/2013
5/ nehnuteľnosť nachádzajúca sa k.ú. Drahovce okres Piešťany , evidované v katastri nehnuteľností OÚ Piešťany
pozemok parc.č. 2474/225 druh pozemku : ostatné plochy výmera 860 m2 parcela registra C . Vklad záložného
práva povolený pod značkou V 2795/13
všetky tu uvedené záložné práva a teda oddelená podstata svedčí v prospech veriteľa Exportno-importná banka SR
a.s. IČO 35 722 959, Grosslinogva 1, 813 50 Braitslava.

JUDr. Jarmila Čižmárová
správca

K007022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Červený - ANTON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Úvrať 32 / 1304, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 526 270
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2012 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: Anton Červený – ANTON, s miestom podnikania Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice, IČO 32526270
(ďalej aj ako len „Úpadca“), vedenej pred Okresným súdom Košice I pod spis. zn.: 30/K/14/2012.

Zvolávateľ zasadnutia:
Miroslav Hudák
trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice
(ďalej aj ako len „Predseda VV“)

Miesto zasadnutia:
Správcovská kancelária: Alžbetina 41, 040 01 Košice, dňa 24.03.2017, začiatok o 13:30 hod.
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Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
·
·

Miroslav Hudák, trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice;
Ing. Jaroslav Korim, trvale bytom Letná 1155/26, 040 01 Košice;

Príloha č. 1 - Listina prítomných na zasadnutí veriteľského výboru

·

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava,
IČO: 00 682 42, hlasovala písomne „per rolam“

Príloha č. 2 - písomné hlasovanie veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru / celkový počet hlasov prítomných členov
veriteľského výboru: 3/3.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.
PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1.)

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

2.)

Prejednanie a uloženie odporúčania v súvislosti so žiadosťou správcu zo dňa 08.03.2017,

3.)

Rôzne,

4.)

Záver.

1.)

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ zasadnutia – predseda veriteľského výboru Miroslav Hudák (ďalej
aj ako len „Predseda VV“) a ten prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru. Na základe vykonanej
prezentácie prítomných veriteľov Predseda VV konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet prítomných
členov uznášaniaschopný podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko na zasadnutí veriteľského výboru je prítomná
väčšina jeho členov.

1. Prejednanie a uloženie odporúčania v súvislosti so žiadosťou správcu zo dňa 08.03.2017

V rámci tohto bodu programu Predseda VV prezentoval veriteľskému výboru žiadosť Správcu zo dňa 08.03.2017
o uloženie odporúčania v súvislosti s vyhodnotením verejného ponukového konania na predaj pohľadávok.
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Predseda VV následne predniesol návrh uznesenia č. 1 v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor vo veci:
speňažovania peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 10.06.2013, pod č. 110/2013, speňažovaných na základe
oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 38/2017 dňa 23.02.2017,
v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zverejneného v Obchodnom vestníku č. 18/2017, zo
dňa 26.01.2017, odporúča Správcovi, v prípade, že pretrváva záujem záujemcu, ktorý predložil ponuku na
odkúpenie predmetu speňaženia v rámci I. kola verejného ponukového konania v celkovej sume 50,- €,
prijať túto ponuku záujemcu v zmysle vyššie uvedeného a to tak, že táto ponuka bude víťaznou ponukou a
následne Správca vyzve záujemcu, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy uzavrel so Správcom Zmluvu
o postúpení pohľadávok. V prípade, že nepretrváva záujem záujemcu, ktorý predložil ponuku na odkúpenie
Predmetu speňaženia v rámci I. kola verejného ponukového konania v celkovej sume 50,- €, Správca
súpisové zložky majetku, speňažované v rámci predmetného verejného ponukového konania, vylúči “.

Hlasovanie:
Za: 1 hlasy
Proti: 2 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania možno konštatovať, že veriteľský výbor neschválil uznesenie č. 1
v znení:
„ Veriteľský výbor vo veci:
speňažovania peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 10.06.2013, pod č. 110/2013, speňažovaných na základe
oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 38/2017 dňa 23.02.2017,
v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zverejneného v Obchodnom vestníku č. 18/2017, zo
dňa 26.01.2017, odporúča Správcovi, v prípade, že pretrváva záujem záujemcu, ktorý predložil ponuku na
odkúpenie predmetu speňaženia v rámci I. kola verejného ponukového konania v celkovej sume 50,- €,
prijať túto ponuku záujemcu v zmysle vyššie uvedeného a to tak, že táto ponuka bude víťaznou ponukou a
následne Správca vyzve záujemcu, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy uzavrel so Správcom Zmluvu
o postúpení pohľadávok. V prípade, že nepretrváva záujem záujemcu, ktorý predložil ponuku na odkúpenie
Predmetu speňaženia v rámci I. kola verejného ponukového konania v celkovej sume 50,- €, Správca
súpisové zložky majetku, speňažované v rámci predmetného verejného ponukového konania, vylúči “.

Následne predseda VV predniesol návrh uznesenia č. 2 v nasledovnom znení:

„ Veriteľský výbor vo veci:
speňažovania peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 10.06.2013, pod č. 110/2013, speňažovaných na základe
oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 38/2017 dňa 23.02.2017,
v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zverejneného v Obchodnom vestníku č. 18/2017, zo
dňa 26.01.2017, ukladá Správcovi záväzný pokyn predmetné súpisové zložky majetku speňažované v rámci
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dňa 26.01.2017, ukladá Správcovi záväzný pokyn predmetné súpisové zložky majetku speňažované v rámci
predmetného verejného ponukového konania, vylúčiť “.

Hlasovanie:
Za: 2 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania možno konštatovať, že veriteľský výbor schválil uznesenie č. 2 v znení:

„ Veriteľský výbor vo veci:
speňažovania peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 10.06.2013, pod č. 110/2013, speňažovaných na základe
oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 38/2017 dňa 23.02.2017,
v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zverejneného v Obchodnom vestníku č. 18/2017, zo
dňa 26.01.2017, ukladá Správcovi záväzný pokyn predmetné súpisové zložky majetku speňažované v rámci
predmetného verejného ponukového konania, vylúčiť “.

3.) Rôzne
V rámci tohto bodu programu Predseda VV vyzval prítomných veriteľov na prípadné otázky týkajúce sa
predmetného konkurzného konania, pričom následne prebehla diskusia medzi jednotlivými členmi veriteľského
výboru.

4.) Záver
Na záver sa Predseda veriteľského výboru poďakoval všetkým prítomných členom veriteľského výboru za účasť
a o 14.00 hod. zasadnutie veriteľského výboru uzavrel.

VYHOTOVIL:
Miroslav Hudák
trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice

V Košiciach dňa 24.03.2017
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...............................................................................................
Predseda veriteľského výboru
Miroslav Hudák

K007023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INCODEC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 788 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/82/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/82/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1316, správca úpadcu: INCODEC spol. s r.o., so sídlom
Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Obec Čakajovce
Sídlo: 58 Čakajovce, 951 43 Čakajovce, IČO: 00 307 807
Celková suma prihlásenej pohľadávky:

619,97 €

Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1
Neuplatnené
480
24.03.2017

V Nitre, dňa 24.03.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K007024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K-1 ENGINEERING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starobystrická 267/67 / 0, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 878 291
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/39/2013 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/39/2013
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
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Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca JUDr. Štefan Dedák, so sídlom Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaný
v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 1406, správca úpadcu K-1 ENGINEERING, s.r.o., so sídlom
Starobystrická 267/67, 900 28 Zálesie, IČO: 35 878 291, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 30936/B v konkurze vedenom pod sp.zn. 4K/39/2013 podľa ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, 29. augusta č. 8-10, 813 63
Bratislava

Poradové číslo veriteľa

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma

21/1

24.03.2017

Sociálna poisťovňa

19,21 €

bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 21/1.

JUDr. Štefan Dedák
správca

K007025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 6592/1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 761 268
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/2/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Slavomír Dubjel, správca so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov týmto ako reštrukturalizačný
správca dlžníka Ing. Peter Kováč, s miestom podnikania Karpatská 6592/1, 080 01 Prešov, IČO: 10 761 268,
ktorého reštrukturalizáciu povolil Okresný súd Prešov uznesením zo dňa 28.02.2017, sp. zn. 1R/2/2017, v súlade s
ustanovením § 126 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov na deň 12.05.2017 (piatok) o 14:00 hod. Schôdza veriteľov sa
uskutoční na Werferovej ulici č. 1 v Košiciach (Aston Building). Prezentácia veriteľov začne o 13:45 hod.
Predmet rokovania schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Voľba veriteľského výboru
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4. Záver
V Prešove, dňa 23.03.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K007026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provit SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 762 300
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/2/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO:
36 669 415, správca úpadcu Provit SK s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, týmto
oznamuje, všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ Sociálna poisťovňa, so sídlom 29.
augusta 8-10, IČO: 30 807 484 prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej výške 3 167,30 EUR. V súlade s ust.
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli prihlásené
pohľadávky veriteľa zapísané do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom: 79 a 80.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K007027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: METALTOOL Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 408 565
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2016/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: METALTOOL Slovakia, s.r.o., so sídlom Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín,
IČO: 36 408 565, bola doručená konkurzná prihláška veriteľa MECASYS s.r.o., so sídlom Florinova 873/20, 09 01
Námestovo, IČO: 36 433 080, v celkovej prihlasovanej výške 328,39 EUR. Prihláška veriteľa MECASYS s.r.o. bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej 45-ňovej lehoty a bola dňa 24.03.2017 zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým číslom 10.
Ing. Elena Fioleková, správca
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K007028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o. "v
reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 968 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – PRVÉ KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/28/2015 na majetok úpadcu
SANOTECHNIK-MAUROD, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 968 621
(ďalej v texte len ako „Úpadca“), JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca
konkurznej podstaty Úpadcu (ďalej v texte len ako „Správca“) v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 zo dňa
23.03.2017 (ďalej v texte len ako „Zabezpečený veriteľ“) vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania
a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:
Predmet speňažovania:
A. POZEMKY
Č. súp.
Parc. č.
Zl.

Druh pozemku

Výmera
m2

1.

15573/130

Orná pôda

300

2.

15573/136

3.

15573/137

v

Obec

Spoluvlastnícky
úpadcu

4511 Zlaté Moravce

Zlaté
Moravce

1/1

3.918,53 €

Zastavané plochy a
1547
nádvoria

4511 Zlaté Moravce

Zlaté
Moravce

1/1

20.206,55 €

Zastavané plochy a
1177
nádvoria

4511 Zlaté Moravce

Zlaté
Moravce

1/1

15.373,70 €

Obec

Spoluvlastnícky
úpadcu

Zlaté
Moravce

1/1

LV č.

Katastrálne
územie

podiel Súpisová
hodnota

B. STAVBY
Č. súp. Postavená
Zl.
parc. č.
4.

15573/137

na

Druh stavby

Súpisné
číslo

Rozostavaná
skladová hala

LV č.

Katastrálne
územie

4511 Zlaté Moravce

podiel Súpisová
hodnota
263.501,22 €

Predmetom speňažovania sú uvedené nehnuteľnosti, ktoré sa speňažujú ako podstatná časť majetku
patriaceho k podniku, pričom nehnuteľnosti sú zapísané v súpise majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného
veriteľa zverejneného v Obchodnom vestníku č. 31/2016 zo dňa 16.02.2016 (ďalej v texte len „Predmet
speňažovania“). Súpisová hodnota nehnuteľností bola určená v zmysle Znaleckého posudku č. 60/2016 zo dňa
30.06.2016 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Dubcom, znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvie odhad
hodnoty nehnuteľností.
Lehota na predkladanie ponúk: do 19.04.2017 do 15:00 hod.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť doručená v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštou na adresu kancelárie Správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava, a taktiež na adresu sídla zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a. s.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pekárska 11, 917 01 Trnava, a taktiež na adresu sídla zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a. s.,
Oddelenie vymáhania pohľadávok firiem, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, v zalepenej obálke
opatrenej výrazným označením „KONKURZ SANOTECHNIK-MAUROD, s.r.o., ZÁVÄZNÁ PONUKA. NEOTVÁRAŤ“
Výška a spôsob zloženia zálohy:
Záujemcovia v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 10.000,- EUR (slovom
desaťtisíc eur), a to na konkurzný účet vedený v Sberbank Slovensko, a.s., IBAN: SK52 3100 0000 0042 0006
1607. Záloha musí byť pripísaná v prospech uvedeného konkurzného účtu Úpadcu najneskôr do 12:00 hodiny
posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa
uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy o predaji podstatnej časti majetku patriaceho k
podniku. V prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodov na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech konkurznej podstaty
Úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk za účasti Správcu a zástupcu
Zabezpečeného veriteľa, a to na adrese sídla Zabezpečeného veriteľa.
Obhliadka Predmetu speňažovania:
Obhliadka Predmetu speňažovania sa uskutoční na základe vzájomnej dohody Správcu a záujemcu po
predchádzajúcom ohlásení sa záujemcu na tel. čísle kancelárie Správcu: 033/55 91 633.
Bližšie informácie:
Žiadosti o ďalšie informácie je možné zasielať na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com.
Záujemcovi sa poskytne na požiadanie elektronicky kópia Znaleckého posudku č. 60/2016 zo dňa 30.06.2016
vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Dubcom, znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty
nehnuteľností
Ďalšie podmienky verejného ponukového konania:
1.

Náležitosti ponuky:

1.1

Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:

- presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu speňažovania:
a. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby (notársky overený) a fotokópiu preukazu totožnosti;
b. pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie
starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo
iného registra (notársky overený);
c. pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby
podnikateľa (notársky overený), fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1
mesiac,
- označenie Predmetu speňažovania, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
- ponuku kúpnej ceny za Predmet speňažovania v eurách,
- čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
a. nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi,
b. súhlasí s podmienkami ponukového konania,
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c. súhlasí s návrhom zmluvy o predaji podstatnej časti majetku patriaceho k podniku,
d. súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty v prípade, že predložená ponuka
záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na strane záujemcu neuhradí kúpnu
cenu v určenej lehote,
- doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu,
- číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zálohu zloženú neúspešným záujemcom, alebo na ktorý
sa má záujemcovi vrátiť záloha zložená v prípade zrušenia ponukového konania zo strany Správcu.
1.2
Záujemca je povinný záväznú ponuku v jednom vyhotovení zaslať na adresu sídla Zabezpečeného veriteľa
a v jednom vyhotovení na adresu kancelárie Správcu. Včas doručené záväzné ponuky na adresu kancelárie
Správcu, Správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom.
1.3

Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

2.

Vyhodnotenie ponúk:

2.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená Zabezpečenému veriteľovi a zároveň aj Správcovi na miesto predkladania
ponúk najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada.
2.2.

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 3.1 sa neprihliada.

2.3.

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodov 3.4 a 3.5 sa neprihliada.

2.4. Na ponuku, ktorej znenie doručené Zabezpečenému veriteľovi nie je totožné so znením doručeným
Správcovi, sa neprihliada.
2.5.
V prípade rovnosti záväzných ponúk rôznych záujemcov, Správca týchto záujemcov vyzve, aby v lehote do
10 dní od doručenia výzvy svoju záväznú ponuku upravili a doručili do kancelárie Správcu a na adresu
Zabezpečeného veriteľa. V prípade, ak záväzné ponuky nebudú upravené, Správca prihliadne na čas doručenia
ponúk a vyhodnotí ako úspešného záujemcu toho, ktorého ponuka bola doručená do kancelárie Správcu skôr.
2.6
Vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok so záväznými ponukami.
Správca vyhodnotenie ponúk bezodkladne zašle Zabezpečenému veriteľovi, ktorý má oprávnenie odmietnuť
predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu.
2.7
Správca písomne oznámi výsledok ponukového konania úspešnému záujemcovi do 10 dní odo dňa
odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany Zabezpečeného veriteľa.
2.8
Správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o predaji podstatnej časti majetku patriaceho k podniku
do 10 dní odo dňa doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany Zabezpečeného veriteľa, pričom
kúpna cena musí byť zaplatená pri uzatvorení zmluvy. Bez výslovného písomného súhlasu SLSP, správca nie je
oprávnený uzatvoriť zmluvu o predaji podstatnej časti majetku patriaceho k podniku so záujemcom, ktorý doručil
víťaznú ponuku.
JUDr. Erik Bilský, správca

K007029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gerát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 809, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.2.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Okresný súd Žilina
1K/5/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca úpadcu: Jozef Gerát, nar. 4.2.1962, 023 12 Svrčinovec 809, týmto v zmysle
ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Mudroňova 43, 036 01 Martin, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8:00 hod. do 15:00 hod. Termín si je vhodné vopred dohodnúť na tel. č.: 0905 933 592, alebo
mailom: fiolekova@gmail.com

K007030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FRANCIS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 506 388
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so
sídlom Sparkassenplatz 3, A-3910 Zwettl, Rakúska republika, registračné číslo FN 36924a

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 2.373,54 EUR
Dlžník: Mesto Banská Bystrica, so sídlom na ulici Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 00 313 271
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (rozdiel dane z nehnuteľnosti na rok 2016 vyrubený Rozhodnutím č.
249492/2016/1 zo dňa 10.10.2016).
Súpisová hodnota: 2.373,54 EUR
Dátum zapísania: 20.03.2017

K007031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze, so sídlom
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887, sp. zn. 1K/48/2016 nasledovné pohľadávky veriteľa
doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·
·
·
·

pohľadávka veriteľa MEWA Textil-Service SR s.r.o., so sídlom Varšavská 29, 831 02 Bratislava, IČO: 35
850 647, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 62,62 EUR;
pohľadávka veriteľa MEWA Textil-Service SR s.r.o., so sídlom Varšavská 29, 831 02 Bratislava, IČO: 35
850 647, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2
v celkovej výške 192,18 EUR;
pohľadávka veriteľa MEWA Textil-Service SR s.r.o., so sídlom Varšavská 29, 831 02 Bratislava, IČO: 35
850 647, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3
v celkovej výške 153,74 EUR;
pohľadávka veriteľa MEWA Textil-Service SR s.r.o., so sídlom Varšavská 29, 831 02 Bratislava, IČO: 35
850 647, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4
v celkovej výške 153,74 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K007032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľko Marián, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kostru 53/38, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7K/1/2017 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Veréb Jaroslav, správca úpadcu Ing. Marián Roľko, nar. 21.02.1961, trvale bytom Jána Kostru 53/38,
038 51 Turčianska Štiavnička, oznamuje , že do správcovského spisu vedeného vo veci úpadcu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Mudroňova 43, 036 01 Martin, v pracovných dňoch pondelok až piatok v
čase od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s
termínom nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na čísle: 0908 940 998
, alebo mailom: jaro.vereb@gmail.com

K007033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Červeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 214, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2015- S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K52/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznámenie o neúspešnom 1. kole ponukového konania na predaj majetku patriaci do všeobecnej podstaty
úpadcu.
JUDr.Michal Jakubek,správca so sídlom M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov n/T ,správca úpadcu : Jozef
Červeňák, nar.15.09.1987,bytom Ostrovany214,082 22 Šarišské Michaľany , v súlade so záväzným pokynom
Okresného súdu Prešov na základe uznesenia č.k. 1K/52/2015 zo dňa 21.02.2017 v zmysle § 92 ods.1/ ZKR
uskutočnil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty ,ktoré
ponukové konanie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.46/20174 zo dňa 07.03.2017.
Správca oznamuje, že 1.kolo ponukového konania predaja hnuteľného majetku patriaci do všeobecnej
podstaty úpadcu bolo neúspešné nakoľko sa do uvedeného termínu neprihlásil žiadny záujemca
o uvedený hnuteľný majetok úpadcu .

Vo Vranove nad Topľou 26.03.2017
JUDr.Michal

Jakubek,

správca

K007034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čupilová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 550/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2015 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Späťvzatie Oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca týmto v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/48/2015, úpadcu: Zuzana
Čupilová, nar. 04.08.1977, bytom 093 01 Vranov nad Topľou, adresa na doručovanie Jarná 550/3, 093 01 Vranov
nad Topľou berie späť Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 36/2017 zo dňa 21.02.2017, č. zverejnenia:
K003970 z dôvodu doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K007035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čupilová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 550/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2015 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2015
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2K/48/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej zložky majetku všeobecnej podstaty č. 13: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Obchodný podiel v spoločnosti: INCOTERMS, spol. s r.o., sídlo: Kukučínova 9, 066 01 Humenné, IČO:
36 478 415
Register: Obchodný register oddiel: Sro, vložka číslo: 13367/P
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.320,00 EUR
Deň zapísania: 20.03.2017

Typ súpisnej zložky majetku všeobecnej podstaty č. 14: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Obchodný podiel v spoločnosti: JC, s. r. o., sídlo: Lúčna 828/32, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 43 953 255
Register: Obchodný register oddiel: Sro, vložka číslo: 19771/V
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.320,00 EUR
Deň zapísania: 20.03.2017

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K007036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/3/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v reštrukturalizácii dlžníka
RECYCENTRUM, a.s., „v reštrukturalizácii“
so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182
(ďalej aj len ako „Dlžník“)

konaného v zmysle ust. § 127 et seq. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26R/3/2016

Miesto konania schôdze veriteľov: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Horná 23
974 01 Banská Bystrica

Dátum a čas konania:

Program zasadnutia:

27.03.2017 o 10:00 hod.

1/ Rozhodovanie o schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom
v zmysle ust. § 144 ZKR

Prítomní:
- Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s. – konajúca prostredníctvom komplementára JUDr.
Miroslava Duračinského - správca Dlžníka;

i.
ii.
iii.
iv.
v.

-

JUDr. Martin Benický, člen predstavenstva Dlžníka

-

Zvolení členovia veriteľského výboru :
IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630
SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

I.
Otvorenie zasadnutia
Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácií Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“) otvoril JUDr. Miroslav
Duračinský, komplementár správcu Dlžníka (ďalej aj len ako „Správca“) o 10:00 hod. Správca privítal prítomných
členov VV a JUDr. Martina Benického, pričom prítomných oboznámil s jediným bodom dnešného zasadnutia Rozhodovanie o schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 144 ZKR.
II.
Uznášaniaschopnosť
Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých piatych (5) zvolených členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 128
ods. 2 prvá veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť ďalšieho zasadnutia VV.
III.
Vznesené pripomienky
Správca vyzval prítomných členov VV, aby vzniesli prípadné pripomienky k predloženému návrhu záverečného
reštrukturalizačného plánu, pričom svoje námietky vzniesli nasledovní členovia VV:
·

SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047, ktorý navrhol vrátiť predložený reštrukturalizačný plán za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047, ktorý navrhol vrátiť predložený reštrukturalizačný plán za
účelom zosúladenia právneho a faktického stavu, nakoľko medzi predloženým a konaním schôdze veriteľov
došlo k zmene právnej formy Dlžníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, ktorý navrhol predložený
reštrukturalizačný plán Dlžníka vrátiť, tak aby spĺňal nasledovné pripomienky člena VV:
a. )plán počítal s uspokojením pohľadávok v skupinách u ktorých sa počíta iba s výmenou pohľadávok
za akcie dlžníka, vo výške 50 % hodnoty formou peňažného plnenia, rovnomerne rozvrhnutého do
obdobia piatych rokov a aby zvyšná časť pohľadávok bola uspokojená formou výmeny za akcie
(pod sankciou možnosti domáhať sa neúčinnosti plánu);
b. )aby bola podmienkou plánu, že každý rok až do úplného uspokojenia pohľadávok bude novým
akcionárom vyplácaná dividenda z ich akcii s tým, že pokiaľ každý rok nebude vyplatená dividenda
vo výške aspoň 5 % zvyšnej časti pohľadávky (zo zvyšných 50 %), budú sa môcť dotknutí veritelia
taktiež domáhať neúčinnosti.
Veriteľ zároveň vzniesol pripomienku ohľadom znaleckého ohodnotenia spoločnosti Dlžníka a žiada, aby
tento znalecký posudok tvoril prílohu reštrukturalizačného plánu.
Veriteľ vzniesol požiadavku, aby bol preradený do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky z dôvodu, že
Ministerstvo životného prostredia SR, by v prípade schválenia tohto reštrukturalizačného plánu, mohlo byť
poskytovateľom nedovolenej štátnej pomoci.

Iný členovia VV námietky predloženému reštrukturalizačnému plánu nevzniesli.
IV.
Hlasovanie
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o jedinom bode programu a to rozhodovanie o schválení reštrukturalizačného
plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 144 ZKR.

HLASOVANIE :

IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332

ZA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678

ZA
ZA

PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630

ZA

SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

ZA

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

ZA:
PROTI:

5 hlasov
0 hlasov

ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, so sídlom
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182, sp. zn. Okresného súdu Košice I:
26R/3/2016, rozhodol v zmysle § 144 ods. 1 ZKR, že Dlžníkovi ako predkladateľovi plánu určuje 15 dňovú
lehotu na prepracovanie reštrukturalizačného plánu.“
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VI.
Námietky, stanoviská a požiadavky členov VV
Po vykonaní hlasovania prítomní členovia VV nevzniesli námietky k priebehu dnešného zasadnutia veriteľského
výboru a následne bolo zasadnutie VV o 10:15 hod ukončené.

............................................................................
Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
Martin Anderle
predseda VV
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