Obchodný vestník 70/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.04.2017

K007875
Spisová značka: 2K/46/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Igor Faltičko, nar.
07.03.1969, bytom Budatínska 3065/79, 851 06 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd odvoláva Mgr. Peter Starinský, so sídlom kancelárie Panenská 13, 811 03 Bratislava, zn. správcu:
S 1506 z funkcie správcu úpadcu Ing. Igor Faltičko, nar. 07.03.1969, bytom Budatínska 3065/79, 851 06 Bratislava,
občan SR.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu Ing. Igor Faltičko, nar. 07.03.1969, bytom Budatínska
3065/79, 851 06 Bratislava, občan SR, správcu: Mgr. Ondrej Brláš, Štefánikova 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007876
Spisová značka: 6K/70/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubica Sekerková, nar. 26.05.1976,
bytom Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Ľubica Sekerková, nar. 26.05.1976, bytom Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubica Sekerková, nar. 26.05.1976, bytom Sládkovičova
95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04
Bratislava, zn. správcu: S289.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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

3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
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nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. 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

18. Veriteľ, ktorý nemáana
územía doplnení
Slovenskej
republiky
bydlisko
alebo
sídlo sídle:
alebowww.justice.gov.sk
organizačnú zložku podniku, je
o zmene
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
2
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke
v účtovníctve
neúčtuje (§ 29 ods. Konkurzy
6 ZKR). a reštrukturalizácie
Obchodný vestník
70/2017
Deň vydania: 10.04.2017
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007877
Spisová značka: 4K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Valéria Doležalová, nar. 26.11.1985, bytom 9.
mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Valéria
Doležalová, nar. 26.11.1985, bytom 9. mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka, št. občan SR,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Valéria Doležalová, nar. 26.11.1985, bytom 9. mája 30/B, 900 29
Nová Dedinka, št. občan SR
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina
Benku 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S1441.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
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správu týchto skutočnostiach.
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Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Obchodný vestník 70/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.04.2017
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.

Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník
stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

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

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
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12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate ( § 166 ods. 2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na
povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý
zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 4.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, 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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K007878
Spisová značka: 6K/20/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: LIBANO s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05
Bratislava, IČO: 47 247 801, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, Pribišova 31, 841 05 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LIBANO s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05 Bratislava, IČO:
47 247 801,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: LIBANO s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05 Bratislava, IČO: 47 247
801.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007879
Spisová značka: 6K/52/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Denisa Zoubková, nar.
21.02.1981, bytom Rajecká 8692/9, 821 07 Bratislava - Vrakuňa, občan SR, t. č. Jabloňová 2, 900 42 Dunajská
Lužná, správcom ktorého je iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn.
správcu: S 1697,
rozhodol
Súd o d v o l á v a iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava,
zn. správcu: S 1697 z funkcie správcu úpadcu: Denisa Zoubková, nar. 21.02.1981, bytom Rajecká 8692/9, 821 07
Bratislava - Vrakuňa, občan SR, t. č. Jabloňová 2, 900 42 Dunajská Lužná.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007880
Spisová značka: 6K/53/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri,
nar. 25.10.1972, bytom Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji, správcom ktorého je Mgr. Jozef Maruniak, so
sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1364,
rozhodol
Súd odvoláva správcu: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 14, 811
02 Bratislava, značka správcu: S 1364 z funkcie správcu úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri, nar. 25.10.1972, bytom Lipová
2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri, nar. 25.10.1972, bytom Lipová 2298/32,
900 28 Ivanka pri Dunaji, správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn.
správcu: S 1690.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007881
Spisová značka: 4K/4/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Dražobná spoločnosť, a.s., so sídlom Zelinárska 6,
821 08 Bratislava, IČO: 35 849 703, právne zast. Advokátska kancelária STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o., so
sídlom kancelárie Vlčkova 18, 811 06 Bratislava, IČO: 36 795 038, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Molnár, so sídlom Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava, nar. 11.06.1948, štátny občan SR,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Ján Molnár, so sídlom Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava, nar. 11.06.1948, štátny občan
SR, predbežného správcu: JUDr. Milada Koukalová, s adresou kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn.
správcu S1834.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007882
Spisová značka: 3K/41/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu Marián Chmelík, nar. 01.03.1985, bytom Ku Gaštanu 20, 900 28
Zálesie, uznesením č. k.: 3K/41/2012-104 zo dňa 11.11.2016, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.12.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu Marián Chmelík, nar. 01.03.1985, bytom Ku Gaštanu 20, 900 28
Zálesie, uznesením č. k.: 3K/41/2012-104 zo dňa 11.11.2016, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.12.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.4.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K007883
Spisová značka: 6K/53/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ŽS-EMZ, s.r.o, so sídlom
Račianska 109/C, 831 02 Bratislava, IČO: 31 383 289 správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1752, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 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, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 9
572,97 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007884
Spisová značka: 2K/46/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Bihuň, nar. 15.07.1956,
bytom Hálova 18, 851 01 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: MK Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Staré
záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1754, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: MK Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S
1754, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007885
Spisová značka: 2K/31/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VARA 7, s.r.o., so sídlom Bottova
7, 811 09 Bratislava, IČO: 35 914 971, správcom ktorého je JUDr. Veronika Kubriková, so sídlom kancelárie
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1587
rozhodol
Vydáva
MinisterstvoJUDr.
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Súd odvoláva:
Veronika
Kubriková,
so sídlom
kancelárie
Vajnorská
100/A, 831
04 Bratislava, zn.
a o zmene
a doplnení
niektorých
na svojom
webovom
sídle:7,www.justice.gov.sk
správcu: S 1587 z funkcie
správcu
úpadcu:
VARAzákonov
7, s.r.o.,
so sídlom
Bottova
811 09 Bratislava, IČO: 35 914 971.
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Súd odvoláva: JUDr. Veronika Kubriková, so sídlom kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1587 z funkcie správcu úpadcu: VARA 7, s.r.o., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 35 914 971.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007886
Spisová značka: 2K/34/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Minarovič, nar. 28.09.1987,
bytom Pavla Horova 28, 841 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., so sídlom
kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1565, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, zn. správcu:
S 1565, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K007887
Spisová značka: 1K/82/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 82/2015 - 182 zo dňa 08. 03. 2017 zrušil konkurz na majetok
dlžníka Andrea Mlynárová, nar. 03.02.1982, bytom Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 03. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007888
Spisová značka: 1K/23/2007
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 23/2007 - 563 zo dňa 08. 03. 2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Dom kultúry SKC s.r.o., "v konkurze", Nám. Slobody 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 578 209 pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 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 uznesením č.k. 1K 23/2007 - 563 zo dňa 08. 03. 2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu
Domvestník
kultúry 70/2017
SKC s.r.o., "v konkurze", Konkurzy
Nám. Slobody
3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
31 vydania:
578 209 pre
Obchodný
a reštrukturalizácie
Deň
10.04.2017
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 03. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007889
Spisová značka: 4R/12/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka SWT logistics s.r.o., so
sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, o návrhu reštrukturalizačného správcu spoločnosti KP
recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 035 161, ktorý je zapísaný v
zozname správcov MS SR pod zn. S1568, takto
rozhodol
Súd určuje, že na podanie veriteľa R-STAV SK s.r.o., ( predtým ZIMÁK s.r.o.) so sídlom M. R. Štefánika 59, 962 12
Detva, IČO: 36 797 154 sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)

Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007890
Spisová značka: 2K/20/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
2K/20/2017
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: kastell s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 984 01 Lučenec, Nová 5, IČO: 36 649 945
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. júna 2017 o 9.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Prostriedky procesného
procesnej
obrany
možno
uplatniť
do vyhlásenia uznesenia,
a oúkonu
zmene aa prostriedky
doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle:najneskôr
www.justice.gov.sk
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
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Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
Obchodný vestník 70/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.04.2017
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Banská Bystrica 04. 04. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007891
Spisová značka: 2K/20/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/20/2017
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
a ním označeného veriteľa: 1. APROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3,
058 01 Poprad
2. GP - TRANS, spol. s r.o., 065 45 Plavnica 22
3. HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová
4. Jozef Kőműves, Hlavná 54, 985 31 Rapovce
5. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5,
949 01 Nitra
6. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A,
821 08 Bratislava
7. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava
proti
dlžníkovi: kastell s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 984 01 Lučenec, Nová 5, IČO: 36 649 945
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. júna 2017 o 9.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka kastell s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom 984 01 Lučenec, Nová 5, IČO: 36 649 945,
a to:
veriteľa č. 1. APROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
2. GP - TRANS, spol. s r.o., 065 45 Plavnica 22
3. HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová
4. Jozef Kőműves, Hlavná 54, 985 31 Rapovce
5. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra
6. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
7. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
o nariadenom pojednávaní.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
UpovedomeníVydáva
veritelia
majú právo zúčastniť sa pojednávania.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. GP - TRANS, spol. s r.o., 065 45 Plavnica 22
3. HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová
4. Jozef Kőműves, Hlavná 54, 985 31 Rapovce
DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s.,
Cintorínska
5, 949 01 Nitra
Obchodný5.vestník
70/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
6. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
7. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
o nariadenom pojednávaní.

Deň vydania: 10.04.2017

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 04. 04. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007892
Spisová značka: 30K/33/2016
Okresný súd Košice I vo veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: LUMEN SR, a.s., so sídlom
Floriánska 5, 040 11 Košice, IČO: 36 189 022 navrhovateľa: Schrack Technik s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 10/C,
821 04 Bratislava, IČO: 36 610 919 o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
1.659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 1.659,70 EUR zložiteľovi preddavku: Schrack Technik s.r.o., so sídlom Ivánska cesta
10/C, 821 04 Bratislava, IČO: 36 610 919 vedený pod položkou denníka D19-207/2016, do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 3.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007893
Spisová značka: 30K/23/2016
Okresný súd Košice I vo veci zastaveného konkurzu na majetok dlžníka: RELAX s.r.o., so sídlom Grunt č. 30, 044 25
Medzev, IČO: 36 571 423, navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90
Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto Košice

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
P r i z n á v a predbežnému správcovi: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie
Rázusova 1, 040 01 Košice zn. správcu: S1169, odmenu vo výške 199,17 EUR s DPH.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie
Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 208,04 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice zn. správcu: S1169 odmenu a náhradu výdavkov
spolu vo výške 407,21 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 15.06.2016 položka denníka D19
- 151/2016 na účet správcu č.: SK43 1100 0000 0026 2973 5302, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) 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).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 3.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007894
Spisová značka: 30K/25/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Angela Bučková, s miestom
podnikania Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 43 251 609, zast. JUDr. Jozef Vaško, advokát,
Szakkayho 1, 040 01 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol

V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynárska
27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 13.07.2016 pod položkou denníka D19 - 157/2016 správcovi podstaty, JUDr.
Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynárska 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762 na účet SK73 7500 0000 0040
2391 2297 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynárska
27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j vestník
e učtáreň
Okresného súdu KošiceKonkurzy
I vyplatiť nespotrebovanú
časť preddavku v sume
663,88 EUR
Obchodný
70/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
10.04.2017
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 13.07.2016 pod položkou denníka D19 - 157/2016 správcovi podstaty, JUDr.
Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynárska 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762 na účet SK73 7500 0000 0040
2391 2297 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007895
Spisová značka: 30K/8/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : R - CONTACT s.r.o., so sídlom Štítnická
1715, 048 01 Rožňava, IČO: 36 598 933 o návrhu správcu podstaty: Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu: S1794 , na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: R - CONTACT s.r.o., so sídlom Štítnická 1715, 048 01 Rožňava,
IČO: 36 598 933 pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty Mgr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka
správcu: S1794 náhradu výdavkov správcu podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 3.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007896
Spisová značka: 31K/14/2010
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: ONTE-Slovakia, s.r.o., so
sídlom: Orechová 115, 072 51 Orechová, IČO: 36 592 471 uznesením zo dňa 09.02.2017, č.k. 31K/14/2010-1169
povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: SMART Group Trade, s.r.o., so sídlom: Stará prešovská 10,
040 01 Košice, IČO: 47 971 436 namiesto pôvodného veriteľa: ALDAMA EUROPEA, S.A., so sídlom: San Julian de
la Vega, s/n. 27614 Sarria ( Lugo ), Španielsko, IČO: A-ES98340037 v časti postúpených pohľadávok vedených v
zozname pohľadávok pod č. 18 až 25
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2017.
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 Košice I dňa 4.4.2017
JUDr. Roman Maščák,
K007897
Spisová značka: 31K/58/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Molnár, nar. 6.12.1971,
bytom Slnečná ul. 839/15, 949 01 Komárno, ktorého správcom je: JUDr. Andrea Pállová, adresa kancelárie
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Andrea Pállová, adresa kancelárie Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra, z funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.4.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K007898
Spisová značka: 32K/60/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SWEET HOME s.r.o. „ v konkurze“ so
sídlom Nánanská 65, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 769 746, ktorého správcom je JUDr. Andrea Pállová, so sídlom
kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
U k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. OV 236/2015 dňa 9.12.2015 tak, že má majetok speňažiť ako celok v súlade s § 92 ods. 1
písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 ZoKR na dražbe organizovanej správcom a zároveň vychádzať pri stanovení
najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom
vo výške 10.600 eur takto:
najnižšie podanie v 2. kole vo výške 80 % všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom, t.j. vo
výške 8.480 eur a v prípade, že nebude urobené ani najnižšie podanie, správca je oprávnený znížiť hodnotu
najnižšieho podania postupne o 1.000 eur, najnižšie podanie však nesmie byť nižšie ako 50 % všeobecnej hodnoty
určenej znaleckým posudkom, t.j. 5.300 eur.
najnižšie podanie v 3.kole vo výške 50 % všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom, t.j. vo
výške 5.300 eur a v prípade, že nebude urobené ani najnižšie podanie, správca si vyžiada ďalší pokyn ako
postupovať.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007899
Spisová značka: 32K/35/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. „ v konkurze“,
so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom
kancelárie správcu Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o sťažnosti konateľa úpadcu Ing. Martina Hornáčeka voči
uzneseniu č.k. 32K/35/2016-178 zo dňa 9.2.2017, takto
rozhodol
Zamieta
sťažnosť konateľa úpadcu Ing. Martina Hornáčeka podanú voči
uzneseniu č.k. 32K/35/2016-178 zo dňa 9.2.2017 .
Poučenie:
Proti tomu uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( 357 CSP ).
Okresný súd Nitra dňa 3.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K007900
Spisová značka: 2K/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Marius Pedersen, a.s., so sídlom
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901, zast. JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek Černický, nar.
27.1.1979, trvale bytom Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Marek Černický
PRODEX SK, s miestom podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841,
IČO: 36 757
586, takto
rozhodol
konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek Černický, nar. 27.1.1979, trvale bytom
Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Marek Černický PRODEX SK, s miestom
podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841 z a s t a v u j e,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 13.1.2017
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 6/2017, a to po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 28.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007901
Spisová značka: 2K/43/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ANPRESS, s.r.o., so sídlom Gorlická
9, 085 01 Bardejov, IČO: 31 689 809, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu ANPRESS, s.r.o., so sídlom Gorlická 9, 085 01 Bardejov, IČO: 31 689
809 za malý.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 4.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007902
Spisová značka: 4K/14/2016
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Igor Jurko, nar. 27.10.1987, bytom
082 03 Lemešany 62, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01
Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 4K/14/2016-83 zo dňa 02.03.2017 z r u š i l
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Igor Jurko, nar. 27.10.1987, bytom 082 03 Lemešany 62 po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2017.
Okresný súd Prešov dňa 3.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K007903
Spisová značka: 2K/54/2013
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Lipjancová, nar.
08.12.1971, podnikajúca pod obchodným menom Mária Lipjancová, s miestom podnikania Pri Hati 704/53, 080 05
Prešov, IČO: 47449161, správcom ktorého je Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 1, 068 01
Medzilaborce, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/54/2013-404 zo dňa 02.03.2017 z r u š i
l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Mária Lipjancová, nar. 08.12.1971, podnikajúca pod obchodným menom
Mária Lipjancová, s miestom podnikania Pri Hati 704/53, 080 05 Prešov, IČO: 47449161 po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.03.2017.
Okresný súd Prešov dňa 4.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007904
Spisová značka: 1K/31/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SH TRADE s. r. o.
Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, správcom ktorého je JUDr. Ján Bodnár, so sídlom
kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu BIO NATURA s.r.o., so sídlom Diamantová 1, 040 01 Košice, IČO:
45 986 924, právne zast.: JUDr. Róbert Selvek, advokát, Němcovej 30, 040 01 Košice na zrušenie ako aj
pozastavenie účinnosti uznesenia prijatého na schôdzi veriteľského výboru konanej dňa 17.03.2017, takto
rozhodol
návrh na zrušenie uznesenia ako aj návrh na pozastavenie účinnosti uznesenia prijatého na schôdzi veriteľského
výboru úpadcu SH TRADE, s. r. o. Košice, so sídlom Rhodyho 14, 085 01 Bardejov, IČO: 31 712 673, konanej dňa
17.03.2017 v sídle Balcar, Polanský & Spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava z a m i e t a.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 3.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K007905
Spisová značka: 22K/14/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti HoKo Stav, a.
s. v likvidácii so sídlom Štefánikova 812, 020 01 Púchov, IČO 44 500 092, ktorého správcom je JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu
správcu na vyplatenie nevyčerpaného preddavku, takto
rozhodol
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr.
Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394,
nevyplatený preddavok vo výške 1 659,70 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku
zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 132/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007906
Spisová značka: 22K/8/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Sven Vatrt, nar. 08.03.1972, trvale bytom 972 02
Opatovce nad Nitrou 152, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Sven Vatrt, nar. 08.03.1972, trvale
bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou 152, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Sven Vatrt, nar. 08.03.1972, trvale bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou
152.
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 4.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007907
Spisová značka: 25K/9/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Blanka Paulíková, nar. 24.05.1966,
Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Blanka Paulíková, nar. 24.05.1966,
Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Blanka Paulíková, nar. 24.05.1966, Šoltésova 1579/16, 920 01
Hlohovec.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Insolvenčný správca, k.s., IČO: 50269976 so sídlom kancelárie: Trnava
917 01, Námestie SNP č. 3.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej
len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veriteľ oprávnený uplatňovať,
aža keď
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preukáže
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7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
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ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K007908
Spisová značka: 25K/12/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: B.T.M. - SLOVAKIA, s.r.o., Hlavná č. 39/29, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 36 788 082, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
20177/T, 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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rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: B.T.M. - SLOVAKIA, s.r.o., Hlavná č. 39/29, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 36 788 082, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20177/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K007909
Spisová značka: 25K/12/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: B.T.M. - SLOVAKIA, s.r.o., Hlavná č. 39/29, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 36 788 082, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
20177/T, takto
rozhodol
Súd v r a c i a navrhovateľovi - veriteľovi Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
preplatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 159,70 Eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je povinná po právoplatnosti tohto uznesenia vrátiť navrhovateľovi - veriteľovi preplatok
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 159,70 Eur zložený pod položkou reg. D19
26/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K007910
Spisová značka: 25K/8/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Ježo, nar. 19.04.1971, trvale bytom
Hlohovská cesta č. 79/52, 920 41 Leopoldov, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ivan Ježo, nar. 19.04.1971, trvale bytom Hlohovská
cesta č. 79/52, 920 41 Leopoldov.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12,
931 01 Šamorín.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
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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5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Obchodný vestník 70/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.04.2017
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29.05.2000.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
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správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu

prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma
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Deň vydania: 10.04.2017
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K007911
Spisová značka: 25K/7/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953, Hlavná 899/62,
922 41 Drahovce, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953, Hlavná 899/62, 922
41 Drahovce.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917
01 Trnava.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29.05.2000.

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 tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou

celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
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vestník
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pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K007912
Spisová značka: 1K/27/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Orlická, nar. 24.2.1990, bytom
Juraja Jánošíka 867/10, 013 03 Varín, správcom ktorého je: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie: Veľká
Okružná 43, 010 01 Žilina, uznesením sp. zn. 1K/27/2014-177 zo dňa 6.3.2017 zrušil konkurz po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.3.2017.
V Žiline, dňa 4.4.2017

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K007913
Spisová značka: 1K/14/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Hajasová, nar. 22.11.1965, bytom
034 82 Kalameny 29, správcom ktorého je: JUDr. František Feník, so sídlom kancelárie: Predmestská 1338/25, 010
01 Žilina, uznesením sp. zn. 1K/14/2011-290 zo dňa 6.3.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.3.2017.
V Žiline, dňa 4.4.2017

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
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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K007914
Spisová značka: 1K/7/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Gábor, nar. 06.02.1986, bytom
Horelica 138, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: BMK Konkurz, k.s., IČO: 44 434 774, so sídlom kancelárie: A.
Kmeťa 19, 010 01 Žilina, uznesením sp. zn. 1K/7/2015-108 zo dňa 6.3.2017 zrušil konkurz po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.3.2017.
V Žiline, dňa 4.4.2017
Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K007915
Spisová značka: 3NcKR/4/2013
Okresný súd Žilina v právnej návrhu dlžníka: Alena Hajasová, nar. 22.11.1965, bytom 034 82 Kalameny 29, na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Alena Hajasová, nar. 22.11.1965, bytom 034 82 Kalameny 29, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 4.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007916
Spisová značka: 3K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Ján Pavlus, nar. 2.6.1983, bytom 023 34 Kysucký
Lieskovec 176, správcom ktorého je JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, 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 v
celkovej výške 322.417,39 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7a až 7cf a 25 a až 25d.
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 31.3.2017
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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JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007917
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
I. Ustanovuje dlžníkovi: MAKROB s.r.o. v likvidácii, so sídlom Krasňany 187, 013 03 Krasňany, IČO: 43 901 743,
predbežného správcu: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 9, 034 01 Ružomberok.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu o
zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej
majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 3.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007918
Spisová značka: 3K/8/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MaBe, s.r.o., so sídlom M. Dullu 4928/32, 036 01 Martin,
IČO: 47 343 842, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: MaBe, s.r.o., so sídlom M. Dullu 4928/32, 036 01 Martin, IČO: 47 343 842, predbežného
správcu: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu o
zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej
majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 3.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K007919
Spisová značka: 3K/42/2011

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Doprava Martin SL, s.r.o., so sídlom Čsl. Armády
3/1697, 036 01 Martin, IČO: 36 385 531, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23,
036 01 Martin, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na
potvrdenie prevodu pohľadávok zo dňa 1.3.2017 zamieta.
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 3.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Káková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2016 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 8

Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka
Opis súpisovej zložky:zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu
byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za
mesiac marec 2017

Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

56,98 EUR

Deň zápisu: 03.04.2017

V Bratislave dňa 05.04.2017

JUDr. Vojtech Agner
správca

K007921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchobová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Hraničiarov 1623/10, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/50/2016 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/50/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka zo mzdy 12/2016
Súpisová hodnota: 68,50 Eur
Deň zaradenia: 5.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 4

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku 1/2017
Súpisová hodnota: 28,07 Eur
Deň zaradenia: 5.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 5

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka zo mzdy 1/2017
Súpisová hodnota: 75,88 Eur
Deň zaradenia: 5.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 6

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku 2/2017
Súpisová hodnota: 28,07 Eur
Deň zaradenia: 5.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 7

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka zo mzdy 3/2017
Súpisová hodnota: 77,97 Eur
Deň zaradenia: 5.4.2017

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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Číslo súpisovej zložky: 8

Typ súpisnej zložky: pohľadávka z účtu
Číslo účtu (názov a forma vkladu):3602944256
Zostatková suma: 282,43
Mena: EUR
Banka: Všeobecná úverová banka a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 282,43 EUR
Deň zaradenia: 5.4.2017
Číslo súpisovej zložky: 9

K007922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Manda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3105/4, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/28/2016 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Ing. Ladislav Manda, nar. 06.04.1952, bytom Holíčska 3105/4, 851 01
Bratislava, občan SR, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15. februára 2017 (OV 036/2017
zo dňa 21. februára 2017), týmto podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolávam prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 25. mája 2017 o 11.00 hod. v sídle správcu, Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava,
štvrté poschodie, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa správcu o priebehu konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
5. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 10.45 hod. Veritelia musia preukázať pred začatím schôdze veriteľov svoju totožnosť
správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi platným preukazom totožnosti. Osoba oprávnená v mene veriteľa
konať sa musí správcovi alebo ním poverenému zamestnancovi preukázať platným preukazom totožnosti a listinou
osvedčujúcou jej oprávnenie v mene veriteľa konať.
JUDr. Michal Mišík, 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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K007923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová,
komplementár spoločnosti, správca úpadcu: LS REAL TRADE, s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava,
IČO: 44 593 783, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88145/B (ďalej aj ako len
„Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov oznamuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu o nasledovné zložky
majetku.
Iná majetková hodnota:

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
do
súpis do
súpisu Popis inej majetkovej hodnoty
majetku
majetku

79

§ 67 ods.1
05.04.2017
písm. a

Verejný
register,
registrovaná

v ktorom

je Súpisová
hodnota

Ochranná
známka,
Znenie: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej
ORAMILK, Druh známky: Slovná, republiky, Register ochranných známok,
200,00 €
Predpokladaný
dátum
platnosti: číslo zápisu: 235901, dátum zápisu:
25.04.2023
10.10.2013

Mgr. Barbora Hříchová,
komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K007924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Turzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotyšská 5180/12, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 36, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/32/2016/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/32/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr.Viola Dudáková, správca úpadcu Beáta Turzová, nar. 11.03.1957, týmto v zmysle §96 ods.2 ZKR oznamuje
zámer zostaviť rozvrh oddelenej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zástupca veriteľov, zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky oddelej podstaty, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti oddelenej podstate.Námietka musí
byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

JUDr.Viola Dudáková
správca

K007925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Čajkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považanova 2, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/72/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/72/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.
mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May
2000

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Richard Čajkovič, nar.
22.09.1973, trvale bytom Považanova 2, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, (ďalej len „Úpadca“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8K/72/2016, zo dňa 28.03.2017, bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No.
8K/72/2016, dated 28th of March 2017, bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Richard Čajkovič, nar.
22.09.1973, trvale bytom Považanova 2, 841 02 Bratislava, Slovenská republika .

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 65/2017 dňa 03.04.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial Bulletin No. 65/2017 on 3th of April
2017.The bankruptcy on the Debtor was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k spisovej značke
8K/72/2016 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Karol Kovár, správca, Vajnorská 8/A, 831 04
Bratislava, Slovenská republika. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
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rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES)
č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
bankruptcy procedure in one original to the Okresny sud Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka
812 44 Bratislava, Slovak republic, to the No. 8K/72/2016 and in one original to the bankruptcy trustee to
address: JUDr. Karol KovAr, spravca, Vajnorska 8/A, 831 04 Bratislava, Slovak republic.

the
the
10,
the

The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving
the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual
residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v
konkurznom konaní neprihliada. Na prihlášky nedoručené správcovi v stanovenej lehote sa v konkurze bude
prihliadať, veriteľ však nebude môcť uplatniť svoje hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim will not be considered
as claims in the bankruptcy procedure. If the application of claims will not be delivered in time, it will be considered
as the claim in the bankruptcy proceeding, but the creditor will not be able to use his voting rights and other rights
concerned to the claims. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee
or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgment of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of
the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of commitments.

V Bratislave, dňa 5.apríla 2017/ In Bratislava, on April 5, 2017

JUDr. Karol Kovár
správca úpadcu Richard Čajkovič /Trustee of the debtor Richard Čajkovič/

K007926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skyhawk s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 207 390
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/63/2016 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/63/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Holubyho 16, Pezinok, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo 0907
775157 alebo elektronicky na adresu: viera.franova@skdp.sk. V Pezinku dňa 05.04.2017.

K007927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Čajkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považanova 2, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/72/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/72/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 8K/72/2016–59 v znení zo dňa 28.03.2017, zverejneným
v Obchodnom vestníku č.65/2017 vydanom dňa 03.04.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Richard
Čajkovič, nar. 22.09.1973, Považanova 2, 841 02 Bratislava a súčasne bol do funkcie správcu ustanovený JUDr.
Karol KOVÁR, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S310. Správca týmto
v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 druhej vety za bodkočiarkou ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania a
ich zástupcom, že dňom zverejnenia tohto oznamu je možné nahliadať do správcovského spisu, spis. zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ich zástupcom, že dňom zverejnenia tohto oznamu je možné nahliadať do správcovského spisu, spis. zn.
8K/72/2016 S310 v kancelárii správcu v Bratislave na Vajnorskej ulici orientačné číslo 8/A v pracovných dňoch od
09.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 16.00 h. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského
spisu možno podať písomne na adresu kancelárie správcu: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava alebo telefonicky na
telefónne číslo: +421 2 55568213, prípadne mailom na adresu zitna@plg.sk. V žiadosti je nutné uviesť údaje
žiadateľa pre spätný kontakt.

V Bratislave, dňa 5. apríla 2017

JUDr. Karol KOVÁR, správca

K007928
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 PEDOP s.r.o., so sídlom 679 15
Lipovec 367, ČR, IČO: 255 82 411 prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej výške 54 240,97 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 poradovými číslami: 81 až 134.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K007929
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
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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 AGROPAN, s.r.o., so sídlom Hlavná
269, Slepčany, IČO: 34 134 034 prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej výške 167 355,69 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 poradovými číslami: 135 až 137.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K007930
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 Ľudovít Grúner SHR G-Progres,
s miestom podnikania Hlavná 269, Slepčany, IČO: 30 398 894 prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej
výške 182 238,01 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 poradovými
číslami: 138 až 141.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K007931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Martišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1976
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. správca konkurznej podstaty úpadcu: Andrea Martišková, nar.
09.07.1976, bytom Lotosová 1027/5, 90045 Malinovo v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 17.05.2017
o 10.00 hod. (prezencia veriteľov začína o 09.45 hod.), ktorá sa bude konať v kancelárii správcu FARDOUS
PARTNERS správcovská, k.s., na adrese: Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava. V prípade potreby bližších informácií je
možné kontaktovať správcu na emailovej adrese: spravcovska@fardouspartners.com, alebo na tel. č. +421 902 707
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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možné kontaktovať správcu na emailovej adrese: spravcovska@fardouspartners.com, alebo na tel. č. +421 902 707
782.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
Rôzne
Záver

Pri prezencii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako
3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a platným
dokladom totožnosti.
V Bratislave, dňa 05.04.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K007932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava - Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisových zložiek zo súpisu majetku na základe nárokov tretích osôb

Na základe súhlasu Okresného úradu Bratislava zo dňa 15.03.2017, ktorým schválil postup správcu, správca
v zmysle § 83 ods. 2 Zákona NR SR č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 40 ods.1 písm.f/ Vyhl. MS SR č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR, vylúčil zo súpisu majetku nasledovné súpisové zložky z dôvodu uplatnenia nároku
tretích osôb :

Číslo súpisovej zložky: 41
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Dvojkrídlová skriňa so zrkadlom
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 44
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pracovný stôl
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 45
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zverák
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 46
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malý radiátor
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 47
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malý štvorcový stolík na kolieskach
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 48
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malé umývadlo
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 49
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malý monitor LG
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 51
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Lopata na sneh
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 52
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malé schodíky
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 53
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na oblečenie
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 54
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Snežné sane
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 55
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Polička na stenu
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 56
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Doska na cesto drevená
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 57
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Hasiaci prístroj
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 61
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Bandasky na benzín kovové
Počet kusov: 3 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur/ks

Číslo súpisovej zložky: 62
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vzdušný kompresor
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur
Číslo súpisovej zložky: 63
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Olejová lampa
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 64
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Model nemeckého vojenského vozidla
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 66
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Prenosná autochladnička
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ

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

44

Obchodný vestník 70/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.04.2017

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 67
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kartón vín Weissencuveé
Počet kusov: 6 fliaš
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur
znehodnotené

Číslo súpisovej zložky: 68
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Hadica
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 69
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vojenský obraz
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 70
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zbierka kníh
Počet kusov: 30 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur/kus

Číslo súpisovej zložky: 72
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojany na obrazovku
Počet kusov: 3 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): spolu 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 73
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Domáce kino BOSE
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 74
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Reproduktory Yamaha
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 75
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Reproduktory Sony
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 77
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Set top box Hybroad SWAN Model No. Z205
Počet kusov: 1 ks

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): spolu 30,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 78
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Lyžiarska helma UVEX
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 79
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Smetný kôš chrómový
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 80
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Odvlhčovač ESA
Počet kusov: 1 ks

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 81
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Žehlička Braun
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 82
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vysávač Electrolux Ergorapido
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 83
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC

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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Popis: Cyklistická helma Specialized
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 84
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mlynček na orechy
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 85
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pumpa Blackburn Air Tower 2
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 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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Číslo súpisovej zložky: 86
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Elektrický hrniec Tefal Acticvy
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 87
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kniha – Forenzná psychológia vraždy, Extrémna agresia I, Autor Anton Heretik
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 88
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kniha – Klinická psychológia, autor Anton Heretik, Anton Heretik, jr. a kol.
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 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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Obchodný vestník 70/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.04.2017

Číslo súpisovej zložky: 89
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kniha – Základy forenznej psychológie, autor Anton Heretik
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 90
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Helma na štvorkolku – farba žltá
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 91
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Infračervený tepelný žiarič SANITAS SIL 45
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.04.2017

Číslo súpisovej zložky: 92
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Hokejka BAUER LIE 6 REG FLEX 87
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 93
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: 4 dielna súprava do dažďa XL
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 94
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sedačka
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 96
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Skrinka s piatimi šuplíkmi hnedá
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 97
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Rýchlo varná kanvica
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 98
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chlebník
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 99
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Barové stoličky
Počet kusov: 4 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): spolu 20,00 Eur
Číslo súpisovej zložky: 100
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sada nožov
Počet kusov: 7ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 101
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Práčka AEG
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.04.2017

Číslo súpisovej zložky: 102
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sušička AEG
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 103
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Skriňa
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 104
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Menšia skrinka na oblečenie
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015

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

Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 105
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Televízor Plazma Pioneer
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 108
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sušiak na bielizeň
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 109
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Postele drevené rámy bez matracov
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 70/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.04.2017

Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 110
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nočné stolíky
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 111
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Sedací vak
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur/ks

Číslo súpisovej zložky: 112
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Komoda
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný

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

Deň vydania: 10.04.2017

Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 113
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kancelárske stoličky
Počet kusov: 3ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur/ks

Číslo súpisovej zložky: 114
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Kancelársky stôl
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 70,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 115
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Skriňa tmavohnedá + šuplíky
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 116
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Tlačiareň CANON
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 117
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Router
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 118
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Subwoofer + repráky CREATIVE
Počet kusov: 1ks

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 119
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zbierka kníh
Počet kusov: 18 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur/ks

Číslo súpisovej zložky: 120
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Manželská posteľ rám bez matracov so svietidlami + nočné stolíky
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 121
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zbierka právnickej literatúry

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Počet kusov: 25ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 Eur/ks

Číslo súpisovej zložky: 122
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Monitor SAMSUNG
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 Eur
Poznámka : preukázanie vlastníctva treťou osobou.

Číslo súpisovej zložky: 123
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Klávesnica PRESTIGIO
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 125

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Viacdielna komoda so skriňou
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 126
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Prenosná autochladnička
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 129
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Poschodová posteľ
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 132
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Malý televízor
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.07.2015/24.07.2015
Miesto uloženia: priestory úpadcu – iná budova, k.ú. LAMAČ
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 Eur

V Bratislave, dňa 06.04.2017

JUDr. Karol KOVÁR
správca úpadcu Juraj ONDREJČÁK

K007933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zmeko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 5183, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1971
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu
Pavol Zmeko, nar.: 24.09.1971, Banka 5183, 921 01 Banka
sp.zn.25K/16 /2016
konaného dňa 03.04.2017 v priestoroch Cintorínska 22, Bratislava
so začiatkom o 10.10 hod.
Prítomní:

Správca úpadcu Prvý správcovský dom, k.s., zastúpený JUDr. Vojtecha Agnera,
zástupca veriteľov: Slovenská konsolidačná, a.s.

Zapisovateľ: za Prvý správcovský dom, k.s., JUDr. Milada Koukalová, splnomocnený zástupca komplementára
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program :
1) otvorenie zasadnutia
2) Informácia o doterajšej a plánovanej činnosti správcu a zamýšľaných úkonov pri speňažovaní majetku –
návrh na udelenie záväzného pokynu
3) Záver
Opis priebehu zasadnutia, znenie uznesení spolu:
K Prvému bodu programu:
Prvé zasadnutie veriteľského výboru - zástupcu veriteľov, otvoril o 10.15 hod správca a privítal prítomného
zástupcu veriteľov. Uviedol, že prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal v súlade s ustanovením § 38 ods.1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Zástupca veriteľov bol zvolený v súlade s ust. § 107 ods. 2
ZoKR
K druhému bodu programu :
Správca informoval prítomného zástupcu veriteľov o aktuálnom stave, súpise, hodnote zapísaného majetku úpadcu
a úkonoch, súvisiacich s priebehom konkurzného konania a so správou majetku. Zároveň správca predložil
zástupcovi veriteľov návrh na udelenie záväzného pokynu.
Zástupca veriteľov ukladá správcovi povinnosť, predkladať jednotlivé správy o stave konkurzného konania podľa §
37 ods. 5 ZKR každých 90 dní. Komunikácia, ako aj jednotlivé správy môžu byť zasielané e-mailom k rukám
zástupcu veriteľov.
Uznesenie č. 1: Zástupca veriteľov berie na vedomie predloženú informáciu bez pripomienok.
K tretiemu bodu programu
Nakoľko ďalšie otázky a návrhy zo strany zástupcu veriteľov úpadcu vznesené neboli, o 10.30 hod. bolo ukončené
prvé zasadnutie - zástupcu veriteľov a správcu úpadcu.
V Bratislave dňa 03.04.2017
Zápisnicu zverejňuje: Prvý správcovský dom, k.s., komplementár JUDr. Vojtecha Agnera, správca úpadcu

K007934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašicová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovce 190, 908 48 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov a správcu úpadcu
Ľubica Vašicová , nar.: . 26.05.1988, , Dubovce 190, Dubovce
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sp.zn.25K/17 /2016
konaného dňa 03.04.2017 v priestoroch Cintorínska 22, Bratislava
so začiatkom o 10.40 hod.
Prítomní:

Správca úpadcu Prvý správcovský dom, k.s.,

zástupca veriteľov: Tatra banka, a.s.
Zapisovateľ: za Prvý správcovský dom, k.s., JUDr. Milada Koukalová, splnomocnený zástupca komplementára
Program :
1) otvorenie zasadnutia
2) Informácia o doterajšej a plánovanej činnosti správcu a zamýšľaných úkonov pri speňažovaní majetku – návrh na
udelenie záväzného pokynu
3) Záver
Opis priebehu zasadnutia, znenie uznesení spolu:
K Prvému bodu programu:
Prvé zasadnutie veriteľského výboru - zástupcu veriteľov, otvoril o 10.40 hod správca a privítal prítomného
zástupcu veriteľov. Uviedol, že prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal v súlade s ustanovením § 38 ods.1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/. Zástupca veriteľov bol zvolený v súlade s ust.
§ 107 ods. 2 ZKR
K druhému bodu programu :
Správca informoval prítomného zástupcu veriteľov o aktuálnom stave, súpise, hodnote zapísaného majetku úpadcu
a úkonoch, súvisiacich s priebehom konkurzného konania a so správou majetku. Zároveň správca predložil
zástupcovi veriteľov návrh na udelenie záväzného pokynu.
Zástupca veriteľov ukladá správcovi povinnosť, predkladať jednotlivé správy o stave konkurzného konania podľa §
37 ods. 5 ZKR každých 90 dní. Komunikácia, ako aj jednotlivé správy môžu byť zasielané e-mailom k rukám
zástupcu veriteľov.
Uznesenie č. 1:
Zástupca veriteľov berie na vedomie predloženú informáciu bez pripomienok.
K tretiemu bodu programu
Nakoľko ďalšie otázky a návrhy zo strany zástupcu veriteľov úpadcu vznesené neboli, o 10.55 hod. bolo ukončené
prvé zasadnutie - zástupcu veriteľov a správcu úpadcu.

V Bratislave dňa 03.04.2017
Zápisnicu zverejňuje:
Prvý správcovský dom, k.s., komplementár JUDr. Vojtecha Agnera, správca úpadcu
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K007935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašicová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovce 190, 908 48 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 9
Typ súpisnej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Opis súpisovej zložky: zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac február 2017
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
súpisová hodnota: 313,37 EUR
Deň zápisu: 17.03.2017

V Trnave dňa 05.04.2017
Prvý správcovský dom,k.s , správca

K007936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREAM TRANS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 61/56 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 273 031
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/34/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok
Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, úpadcu DREAM TRANS,s.r.o., IČO: 36 273 031, týmto v
zmysle ustanovenia § 28 odst. 3/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok bola dňa 04.04.2017 do kancelárie správcu doručená prihláška:
veriteľa: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislav, IČO: 36 677 281, ktorou si veriteľ prihlásil
nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume 35,52 Eur.
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Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa

04. 04. 2017.

V Trnave 05.04.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K007937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: György Csörgö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbový rad 914/3, Gabčíkovo 930 05
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/28/2016 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec , správca konkurznej podstaty
úpadcu György Csörgö, narodený 08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930 05 Gabčíkovo, sp.zn. Okresného súdu Trnava
36K/28/2017 , sp.zn. správ.spisu 36K/28/2017 S1700 týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zapísala dňa 15.03.2017 do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa :UNIQUA poisťovňa, a.s.,
Lazaretská 15 , 820 08 Bratislava , doručená dňa 15.03.2017, celková prihlásená suma: 620,29EUR.

K007938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vittek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 23K/33/2016S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona o
konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Jozefa Vitteka , bytom Komenského
837/10, 919 04 Smolenice, nar. 09.12.1964 a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok
podliehajúci konkurzu :
Číslo súp.
Názov
Zložky

6

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu , dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac február
2017

Číslo účtu , popis

Mena

Deň
zápisu

Súpisová hodnota v €

ČSOB,a.s. IBAN : SK74 7500
EUR 21.3.2017
0000 0040 2437 3029
158,43 €
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K007939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Pavelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Manckovičova 62/2, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1988
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2016S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Matúš
Pavelka, nar. 26.09.1988, trvale bytom Manckovičova 62/2,920 01 Hlohovec, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/35/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky

Banka

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová hodnota

7.

Tatra Banka, a. s.

2936141934/1100

Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za 03/2017

172,00 EUR

DAREKON, k. s., správca S1806

K007940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cholevová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosuchov 521, 919 05 Trstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/43/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/43/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Iveta Cholevová, nar.: 14.12.1970, trvale bytom Rosuchov 521, 919 05 Trstín oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Pribinova
381/23, 920 01 Hlohovec v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod.
do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 5240 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K007941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Žitňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 643/11, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2016 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Veroniky Žitňákovej, nar.: 18.09.1963, bytom Poronda
643/11, Zavar, ustanovený uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 06.12.2016, č.k. 23K/41/2016 , týmto
uverejňuje súpis majetku - všeobecná podstata:

1.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Peňažná pohľadávka z titulu pôžičky voči dlžníkovi Tomášovi Razimovi vo výške 1 500,00 €
Súpisová hodnota majetku: 1 500 ,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 04.04.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

2.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2017

Súpisová hodnota majetku: 328,69 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 04.04.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

V Šali dňa 05.04.2016

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca
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K007942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Butková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava chyby v písaní

V Obchodnom vestníku č. 60/2017 zverejnenom dňa 27.03.2017 som zverejnil oznámenie o zvolaní prvej schôdze
veriteľov úpadcu Emília Butková, nar. 28.07.1975, trvale bytom Prosné 57, 018 01 Udiča na deň 31.03.2017
o 13:00 hod. na adrese: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu
5. Rôzne
6. Záver
Prezentácia účastníkov sa bude konať od 12:45 hod. do 13:00 hod.

Týmto opravujem chybu v písaní z „....na deň 31.03.2017 o 13:00 hod....“ na „....na deň 28.04.2017 o 13:00 hod....“.

Čas zvolania schôdze, doba prezentácie, adresa miesta konania a program schôdze zostáva nezmenený.

V Považskej Bystrici dňa 28.03.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca
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K007943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masaryk Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 438, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1962
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/2/2016 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 150,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci 02/2017 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, 911 05 Trenčín, IČO: 36 312 207
Súpisová hodnota: 150,00 EUR
SKKS, k.s., správca

K007944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antónia Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 45/1933, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1966
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/49/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/49/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 832 006, značka správcu S1220, zvoláva druhú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Antónia Balážová,
nar. 18. 11. 1966, Mostná 1933/45, 972 51 Handlová, na deň 3. 5. 2017 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Slovenská
sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 8. poschodie, Meeting Room 8.CD.M.001.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra veriteľa, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Lepóni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábreh 55/1527, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1992
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/58/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/58/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 832 006, značka správcu S1220, zvoláva druhú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Matej Lepóni, nar.
13. 5. 1992, trvale bytom Zábreh 1527/55, 020 01 Púchov, na deň 3. 5. 2017 o 11:15 hod. v sídle spoločnosti
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, 8. poschodie, Meeting Room 8.CD.M.001.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra veriteľa, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Monček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1160/36, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/4/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.04.2017

Okresný súd Trenčín
22K/4/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca(č. S1514) úpadcu – Peter Monček, bytom: 1. mája 1160/36, 020 01 Púchov, nar. 1. júna
1980, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, IČO: 47 258 713, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava s prihlásenou sumou 1219,52 Eur (dátum
prijatia prihlášky 4.4.2017) a doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok vedeného podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 7.
V Trenčíne 5.4.2017

K007947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov ., 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/13/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. 1820

Značka súdu:
40K/13/2015

Naša značka:
40K/13/2015 S1820

Ponukové konanie – 2. kolo

V zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci speňaženia
majetku úpadcu Ján Mikláš nar. 31.05.1975, 916 38 Beckov, štátny občan SR týmto v y h l a s u j e m ponukové
konanie na predaj nasledujúcej hnuteľnej veci:

Motorové vozidlo VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI Comfortline
Druh: Osobné ojazdené M1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIN: WVWZZZ1KZ7W024993
Rok výroby: 2006
EČ: NM711CF
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 4.500,00 EUR.

Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedenú hnuteľnú vec .
Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P. O. Box
90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn. 40K/13/2015
–NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 14 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení 2. kola ponukového konania
v Obchodnom vestníku .

Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·
·

·

·

Ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 3.150,00 EUR
Písomná ponuka musí obsahovať označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, teda Motorové vozidlo
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI Comfortline, VIN: WVWZZZ1KZ7W024993, návrh kúpnej ceny a označenie
IBAN účtu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre prípad, že tento sa nezapočíta na
kúpnu cenu.
Prílohou predloženej ponuky musí byť u záujemcu, ktorým je právnická osoba zapísaná v obchodnom
registri originál alebo úradne overená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, , ktoré nebudú
staršie ako 1 mesiac. a pokiaľ sa jedná o záujemcu, ktorý je fyzickou osobou vykonávajúcu podnikateľskú
činnosť originál alebo úradne overená kópia aktuálneho výpisu zo živnostenského registra, ktorý nebude
starší ako 1 mesiac. U záujemcu, ktorý je fyzickou osobou sa vyžaduje fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu.
Ďalšou prílohou predloženej ponuky musí byť doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 50%
z ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 40132015 tak, aby bol na účet správcu
pripísaný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení 2. kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku.
V prípade, ak predložená ponuka nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok ( vrátane príloh) , na
predloženú ponuku sa nebude prihliadať.

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Jediným kritériom je výška ponúknutej kúpnej ceny. O výsledkoch ponukového konania správca spíše
úradný záznam. Správcom vyhodnotený predaj podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom ako príslušným
orgánom.

Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takom prípade sa
víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10 dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10 dní
odo dňa schválenia vyhodnotenia ponukového konania zabezpečeným veriteľom.

Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na e-mailovej
adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Partizánskom 03.04.2017

Správcovský dom, k.s.

K007948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/11/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 05.04. 2017 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Marcel Ďuriš, nar. 20.09.1980, trvale
bytom Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40K/11/2016,
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská kancelária
poisťovateľov vo výške 3.134,26 €.
Prihláška veriteľa Slovenská kancelária poisťovateľov bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok.

V Trenčíne , dňa 05.04.2017
JUDr. Danica Birošová, správca
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K007949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradiso Plaza s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olbrachtova 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/51/2016S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/51/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ
Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO 00 312 037
Prihlásená suma celkom: 1.261,89,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 7-MT-1 až 7-MT-3

JUDr. Alojz Žitník – správca

K007950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 852 / 15, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/56/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/56/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 05.04. 2017 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Malík, nar. 19.07.1968, trvale
bytom Gen. Svobodu 852/15. 958 01 Partizánske, SR vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.
40K/56/2016, doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa Tatra banka, a.s.,
IČO: 00686930 vo výške 40.086,50 €.
Prihláška veriteľa Tatra banka, a.s. bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

V Trenčíne , dňa 05.04.2017
JUDr. Matúš Košara, správca
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K007951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Homoľa Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota pod Vtáčnikom null, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/45/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/45/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu Peter Homoľa, nar. 04.06.1967, trvale bytom Lehota pod Vtáčnikom 972 42
ponúka všetkým spoluvlastníkom nehnuteľností zapísaných Okresným úradom Prievidza,
katastrálnym odborom na LV č. 3779, č. 3040 a č. 3041 pre k.ú. Lehota pod Vtáčnikom
v rámci predkupného práva na predaj tieto spoluvlastnícke podiely úpadcu:
Por.č

Parc.č.

Výmera

Druh

Č. LV

Spoluvl. pod.

Hodnota

1.

1101/1

1567

TTP

3779

5/19232

0,20 €

2.

1101/2

796

TTP

3779

5/19232

0,10 €

3.

1101/3

1245

TTP

3779

5/19232

0,15 €

4.

2792/65

62

Zast. plocha a nádvorie

3040

5/19232

0,10 €

5.

4000/2

100

Lesný pozemok

3040

5/19232

0,30 €

6.

4773

1698

Ostatná plocha

3040

5/19232

1,00 €

7.

4777

9613

Ostatná plocha

3040

5/19232

8,00 €

8.

4778

6400

Ostatná plocha

3040

5/19232

6,00 €

9.

378

1608

Záhrada

3040

5/19232

1,00 €

10.

765

1748

TTP

3040

5/19232

0,10 €

11.

1155/1

1188

TTP

3040

5/19232

0,09 €

12.

1718

784

TTP

3040

5/19232

0,05 €

13.

1878

14793

TTP

3040

5/19232

0,90 €

14.

2058

3280

Ostatná plocha

3040

5/19232

1,50 €

15.

2059

5676

Lesný pozemok

3040

5/19232

1,00 €

16.

2060

691

Lesný pozemok

3040

5/19232

0,25 €

17.

2061

6057

Lesný pozemok

3040

5/19232

2,00 €

18.

2062

3356

Ostatná plocha

3040

5/19232

1,50 €

19.

2063

5114

Ostatná plocha

3040

5/19232

1,00 €

20.

2071

280203

Lesný pozemok

3040

5/19232

8,00 €

21.

2073/1

2636303

Lesný pozemok

3040

5/19232

25,00 €

22.

2074

5204

TTP

3040

5/19232

0,50 €

23.

2075

601

TTP

3040

5/19232

0,05 €
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24.

2078

1406

Lesný pozemok

3040

5/19232

1,00 €

25.

2079

220

Lesný pozemok

3040

5/19232

0,30 €

26.

2080

385

Lesný pozemok

3040

5/19232

0,40 €

27.

2081

3111

TTP

3040

5/19232

0,20 €

28.

2082

10598

Lesný pozemok

3040

5/19232

0,25 €

29.

2083

874

Lesný pozemok

3040

5/19232

0,35 €

30.

2084

928

Lesný pozemok

3040

5/19232

0,45 €

31.

2085

327

TTP

3040

5/19232

0,05 €

32.

2086

2183

TTP

3040

5/19232

0,15 €

33.

2161

964

Ostatná plocha

3040

5/19232

1,00 €

34.

2162

1036

Ostatná plocha

3040

5/19232

1,00 €

35.

2199

2223

Ostatná plocha

3040

5/19232

2,00 €

36.

2257

1859

Ostatná plocha

3040

5/19232

1,50 €

37.

2258/1

4086

Lesný pozemok

3040

5/19232

1,60 €

38.

2258/2

18948

TTP

3040

5/19232

0,25 €

39.

2263

136554

Lesný pozemok

3040

5/19232

5,00 €

40.

2264

2608

Ostatná plocha

3040

5/19232

1,80 €

41.

2269

54795

TTP

3040

5/19232

0,60 €

42.

2270

478

Ostatná plocha

3040

5/19232

0,50 €

43.

2281

54568

Lesný pozemok

3040

5/19232

1,25 €

44.

2282

32870

TTP

3040

5/19232

0,43 €

45.

2285

848729

Lesný pozemok

3040

5/19232

10,00 €

46.

2286

36582

TTP

3040

5/19232

0,40 €

47.

2300

4172

Ostatná plocha

3040

5/19232

5,00 €

48.

2433

4151

TTP

3040

5/19232

0,20 €

49.

2490

36377

TTP

3040

5/19232

1,00 €

50.

2507

3776

TTP

3040

5/19232

0,20 €

51.

2508

3057

TTP

3040

5/19232

0,15 €

52.

2561

3625

TTP

3040

5/19232

0,15 €

53.

2562

64376

TTP

3040

5/19232

2,00 €

54.

2563

4719

Ostatná plocha

3040

5/19232

5,00 €

55.

2564

46631

TTP

3040

5/19232

1,80 €

56.

2589

138304

TTP

3040

5/19232

3,00 €

57.

2590

24479

TTP

3040

5/19232

1,00 €

58.

2592

701361

TTP

3040

5/19232

4,00 €

59.

2597

313

Ostatná plocha

3040

5/19232

0,40 €

60.

2598

356

Ostatná plocha

3040

5/19232

0,40 €

61.

2819/1

164299

Lesný pozemok

3040

5/19232

4,00 €
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62.

2826

26015

TTP

3040

5/19232

1,00 €

63.

2827/1

354

TTP

3040

5/19232

0,10 €

64.

2827/2

15648

TTP

3040

5/19232

0,50 €

65.

2829/1

10672

TTP

3040

5/19232

0,30 €

66.

2829/2

478

TTP

3040

5/19232

0,10 €

67.

2830/101

8253

Ovocný sad

3040

5/19232

4,00 €

68.

2830/201

442

TTP

3040

5/19232

0,10 €

69.

2923

953

TTP

3040

5/19232

0,15 €

70.

2925

460

TTP

3040

5/19232

0,10 €

71.

2926/1

16046

TTP

3040

5/19232

0,80 €

72.

2926/2

1313

TTP

3040

5/19232

0,18 €

73.

2929

513

TTP

3040

5/19232

0,10 €

74.

3043

10315

TTP

3040

5/19232

0,60 €

75.

3063/101

216

TTP

3040

5/19232

0,05 €

76.

3063/201

2944

TTP

3040

5/19232

0,40 €

77.

3100

1425

TTP

3040

5/19232

0,20 €

78.

3101

103343

TTP

3040

5/19232

3,00 €

79.

3102

820

Ostatná plocha

3040

5/19232

1,00 €

80.

3103

8236

TTP

3040

5/19232

0,50 €

81.

3104

2478

Ostatná plocha

3040

5/19232

3,00 €

82.

3159

637

TTP

3040

5/19232

0,15 €

83.

3191

3672

Ostatná plocha

3040

5/19232

3,50 €

84.

3467

187

TTP

3040

5/19232

0,05 €

85.

3986/3

100

Zast. plocha a nádvorie

3041

5/19232

1,00 €

86.

2259

60008

TTP

3041

5/19232

1,00 €

87.

2260

5262

Ovocný sad

3041

5/19232

3,00 €

88.

2265

4924

TTP

3041

5/19232

0,30 €

89.

2266

9520

Lesný pozemok

3041

5/19232

3,00 €

90.

2267

9312

TTP

3041

5/19232

0,60 €

91.

2268

11678

TTP

3041

5/19232

0,80 €

92.

2280

9387

Lesný pozemok

3041

5/19232

3,00 €

93.

2283

90960

TTP

3041

5/19232

1,30 €

94.

2284

3690

Lesný pozemok

3041

5/19232

1,20 €

95.

2588

147553

TTP

3041

5/19232

3,20 €

za celkovú sumu 155,85 € (slovom stopäťdesiatpäť eur a 85/100 centov). V prípade, ak sa ako spoluvlastník
rozhodnete využiť svoje predkupné právo k predmetným spoluvlastníckym podielom, je potrebné, aby bola suma
155,85 € zaplatená na účet úpadcu vedený v VÚB, a.s., pob. Trenčín, IBAN: SK87 0200 0000 0037 4557 7158 do
pozn.: meno a priezvisko spoluvlastníka najneskôr do 60 dní od doručenia ponuky.
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Ponuka sa považuje za doručenú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

V Trenčíne, 04.04.2017
JUDr. Martina Válková, správca

K007952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bačíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojtín 236, 020 72 Mojtín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Spisová zn.: 38K/26/2016 S 1395

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Súpisová
hodnota

P.č. Popis
5.
6.

v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy úpadcu za január 2017 v rozsahu
200,54
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. – zrážky zo mzdy úpadcu za február 2017 v rozsahu
192,84
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou

mena

Dátum
zapísania

€

05.04.2017

€

05.04.2017

V Trenčíne dňa 05.04.2017

JUDr. Matúš košara
správca

K007953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 852 / 15, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
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Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/56/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/56/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Značka správcovského spisu: 40K/56/2016 S1395
Sp. zn. konania vedeného pred Okresným súdom Trenčín: 40K/56/2016

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
P.č. Popis
3.
Finančná hotovosť deklarovaná úpadcom v zozname majetku

Súpisová hodnota
1.700,-

mena
€

Dátum zapísania
05.04.2017

V Trenčíne dňa 05.04.2017

JUDr. Matúš Košara
správca

K007954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRIAN spoločnosť s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 564 712
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2015S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
Prihlásená suma celkom: 1.039,10,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 25-DÚ TN-1 až 25-DÚ TN-5
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JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K007955
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:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty č. 1:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 24/1 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 142m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 426.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 2:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
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Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 24/2 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 79m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 237.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 3:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 24/3 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 49m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 147.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 4:
Majetok vo vlastníctve úpadcu
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Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 24/4 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 30m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 90.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 5:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 26/1 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 227m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 681.-€, Mena EUR

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

Deň vydania: 10.04.2017

Súpis oddelenej podstaty č. 6:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 26/2 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 1362m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 4086.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 7:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 26/3 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 104m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 312.-€, Mena EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 70/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.04.2017

Súpis oddelenej podstaty č. 8:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 443/2 parcely „C“ záhrady o výmere 205m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú.
Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 410.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 9:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 446/1 parcely „C“ trvalé trávnaté porasty o výmere 652m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

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

Deň vydania: 10.04.2017

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 65.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 10:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 447/1 parcely „C“ trvalé trávnaté porasty o výmere 257m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 25.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 11:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

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

Deň vydania: 10.04.2017

- Stavba: Rodinný dom súp. číslo 157 postavený na parcele „C“ č. 24/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
142m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 25000.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 12:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- Stavba: Altánok súp. číslo 157 postavený na parcele „C“ č. 24/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 79m2,
Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 5000.-€, Mena EUR
Súpis oddelenej podstaty č. 13:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

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

Deň vydania: 10.04.2017

- Stavba: Rodinný dom súp. číslo 157 postavený na parcele „C“ č. 24/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere
30m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 10000.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 14:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- Stavba: Garáže súp. číslo 157 postavený na parcele „C“ č. 26/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 104m2,
Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 10000.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 15:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

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

Deň vydania: 10.04.2017

- Stavba: Rodinný dom súp. číslo 157 postavený na parcele „C“ č. 23/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
54m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 253 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 10000.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 16:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 23/1 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 54m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 608 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 162.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 17:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1

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

Deň vydania: 10.04.2017

Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 23/2 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 49m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 608 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 147.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 18:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
v prvom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. V2858/10 – VZ 27/10, VZ
45/104807/2010 – VZ 53/2010
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 132 651,34.-€

- parc. č. 23/3 parcely „C“ zastavané plochy a nádvoria o výmere 50m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza,
Obec Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 608 v podiele 1/1

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 150.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 19:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Mesto Prievidza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

v druhom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z4878/16 – VZ 4243/16
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 123,44.-€

Názov veriteľa: Mesto Prievidza
v druhom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z4878/16 – VZ 4243/16
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2
Výška zabezpečenej pohľadávky: 107,60.-€

- Stavba: obytná budova súp.číslo 20721 postavený na parcele „C“ č. 4872/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
631m2, Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec Prievidza, k.ú. Prievidza, LV č. 7168, vchod č. 13, 2.
poschodie, byt č. 4 v podiele 1/1, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele
7044/175840.

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 40 000.-€, Mena EUR

Súpis oddelenej podstaty č. 2:
Majetok vo vlastníctve úpadcu

Názov veriteľa: Mesto Prievidza
v druhom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z4878/16 – VZ 4243/16
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1
Výška zabezpečenej pohľadávky: 123,44.-€

Názov veriteľa: Mesto Prievidza
v druhom poradí na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z4878/16 – VZ 4243/16
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

Výška zabezpečenej pohľadávky: 107,60.-€

- pozemok parcela „C“ č. 4872/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 631m2, Slovenská republika, Okres:
Prievidza, Obec Prievidza, k.ú. Prievidza, LV č. 7169, vchod č. 13, 2. poschodie, byt č. 4 v podiele 7044/175840.

Deň zápisu: 31.03.2017

Súpisová hodnota: 300.-€, Mena EUR

K007956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

Veriteľ
Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
Prihlásená suma celkom: 1.663,42,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 19-DÚ TN-1
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K007957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.04.2017

32K/3/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č.: 150/. príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
(o konkurze a reštrukturalizácii) za mesiac: 3/2017 vo výške : 73,97 Eur (platiteľ: Thaumas, s.r.o.), zaradený do
všeobecnej podstaty.

K007958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREVODOMA, spol. s.r.o.,
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie 328, 951 94 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 531 286
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- vklad p. Štefana Pupáka do všeobecnej podstaty vo výške 100,- Eur ( splátka za mesiac 3/2017 v zmysle
§ 74 a ods.1, v spojení s § 11 ods.2, zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení ).
- vklad p. Norberta Pacalaja do všeobecnej podstaty vo výške 100,- Eur ( splátka za mesiac 3/2017 v zmysle § 74 a
ods.1, v spojení s § 11 ods.2, zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení )

K007959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ďurkovský Euroexpres - Autodoprava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie
o
zostavení
zoznamu
pohľadávok
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

proti

podstate

JUDr. Róbert HIPP, správca majetku úpadcu: Juraj Ďurkovský, narodený dňa 29.12.1956, trvale bytom:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Ďurkovský
Euroexpres – Autodoprava, s miestom podnikania S. H. Vajanského 73, 940 01 Nové Zámky, IČO: 32 795
441 ( ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), č.k.: 32K/41/2015 v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených
veriteľov. Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov
pohľadávok v sídle správcu t.j.: Farská 33./I.p., 949 01 Nitra. Zoznam pohľadávok proti podstate je k
nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k dispozícii v kancelárii
správcu. V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zástupca
veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Termín na
nahliadnutie
do
zoznamu
pohľadávok proti
podstate
možno
dohodnúť
emailom
na adrese:
hipprobert.skp@gmail.com
alebo
telefonicky
na
čísle:
0911/11
78
80.
JUDr. Róbert HIPP - správca

K007960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Asztalosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 98 / 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 851 273
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/23/2013 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP týmto zverejňuje súhlas zástupcu veriteľov s konenčným rozvrhom udeleným dňa 29.03.2017.

K007961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibenský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653 / 63, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Tomáš Tibenský, Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, SR,
ustanovený za správcu uznesením Okresného súdu v Nitre sp. zn. 32K/11/2016, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 178/2016 dňa 17.09.2016, v zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov po
predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov vylučuje nasledovné súpisové zložky majetku.
Peňažná pohľadávka:
Dlžník : OSP Slovakia, s.r.o. so sídlom Mlynská 5230/39, Banská Bystrica, IČO: 46562869
Výška pohľadávky: 300,- Eur
Deň vyradenia pohľadávky: 05.04.2017
Právny dôvod vylúčenia pohľadávky: Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty podľa § 81 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov
Peňažná pohľadávka:
Dlžník : PRIMSTAV Lučenec s.r.o. so sídlom Petofiho 4, Lučenec, IČO: 36762764
Výška pohľadávky: 700,- Eur
Deň vyradenia pohľadávky: 05.04.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vylúčenia pohľadávky: Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty podľa § 81 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov
Peňažná pohľadávka:
Dlžník : Martin Némethy, bytom Topoľčany 955 01
Výška pohľadávky: 2.500,- Eur
Deň vyradenia pohľadávky: 05.04.2017
Právny dôvod vylúčenia pohľadávky: Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty podľa § 81 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov
Podľa § 81 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov majetok vylúčený podľa § 81 ods. 1 správca
na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac
veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
Písomné žiadosti o prevod majetku môžu veritelia v súlade s ustanovením § 81 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov podávať na adresu správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra do 60 dní od zverejnenie tohto
oznámenia.
V Nitre dňa 05.04.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K007962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 408/20, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.5.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/55/2016 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/55/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Dušan Kolík, nar. 18.5.1964, bytom Mikovíniho 408/20, 949 11 Nitra,
podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu - Podzámska 32, 2.poschodie, Nové Zámky, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 035/6428072 alebo 0907/120080.

K007963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávky úpadcu: Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969.
Prihláškou doručenou správcovi dňa 3.4.2017 si veriteľ Úrad vládneho auditu, Drieňova 34, Bratislava, IČO:
50086821, prihlásil nárok spolu vo výške 37.382,53 Eur. Pohľadávku zapisujem do zoznamu pohľadávok v súlade
s § 28 ods.3 ZoKR. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K007964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radovan Birka so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, ako správca úpadcu: Mariána
Brontvaja, nar. 26.08.1974, trvale bytom Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo (do 22.03.2010 podnikajúci pod
obchodným menom: Marián Brontvaj, s miestom podnikania: Ul. Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo, IČO:
35095938), v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 6K/23/2015, v zmysle ust. § 28 ods. 3
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapisuje dňa 04.04.2017 do zoznamu pohľadávok prihlášku
veriteľa: CEMEX Czech Republic, s.r.o. sídlo Laurinova 2800/4, Stodulky – Praha 5, Česká republika, IČO:
27892638, por. č. 1: celková suma 149.488,92 €.
JUDr. Radovan Birka, správca

K007965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erdélyiová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovice 147, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2015 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Lubomír Kadura, správca úpadcu Adriana Erdélyiová, nar. 30.6.1970, bytom Pšurnovice 147, 014 01 Bytča,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 2K 10/2015, sp.zn. správcovského spisu: 2K 10/2015
S1317 týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku úpadkyne o nasledovnú položku.

Výťažok dražby: 1.356,88 eur
V Žiline 5.4.2017
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Mgr. Lubomír Kadura
správca

K007966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Petrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Republiky 1001/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2007 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu: Ing. Vladimír Petrák, nar. 18.11.1955, Republiky 1001/17, 010 01 Žilina, týmto v zmysle
ustanovenia § 76 ods.3 zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku a to:
- v súlade s ustanovením § 58 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (odporovanie právnych úkonov
bez primeraného protiplnenia) bola do súpisu majetku všeobecnej podstaty zapísaná suma peňažných
prostriedkov, na základe odplatného právneho úkonu dlžníka, v súpisovej hodnote: 13 227,56 EUR.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K007967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvathová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 3054/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2017 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca úpadcu Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982, bytom Limbová 3054/1, 010
07 Žilina,
Podľa §32 ods. 7 ZKR oznamuje číslo účtu správy podstaty, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR
v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom.
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK1411110000006765312003
Žilina, 05.04.2017
Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca
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K007968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Jarmila Vojkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/1/2017 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/1/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Finančná hotovosť dlžníka, poukázaná na účet správy podstaty
Súpisová hodnota: 1.700,00 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K007969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Kopták v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 3054/4, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2011/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Dušan Kopták, narodený 24.08.1955, trvale
bytom Limbová 3054/4, 010 07 Žilina, správca Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, v zmysle ustanovenia § 86 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), v súlade s
rozhodnutím zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., zo dňa 16.03.2017 a po splnení stanovenej
podmienky (úplné zaplatenie vyrovnacieho podielu vo výške 5.000 EUR za vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v konaní vedenom pred Okresným súdom Žilina pod sp.zn. 4C/144/2012 na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu), vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty zložku majetku doplnenú do
súpisu všeobecnej podstaty a zverejnenú v Obchodnom vestníku č. 146/2016 zo dňa 29.07.2016, položka
K017688, dňa 30.07.2016, a to:
Opis súpisovej zložky majetku – byt
poradie súpisovej zložky
všeobecnej podstaty:

majetku

popis súpisovej zložky majetku:

v

súpise

2
bytový priestor

štát, okres, obec a katastrálne územie, príslušný
Slovenská republika; Žilina; Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor; LV. č. 5765
okresný úrad, katastrálny odbor, číslo LV:
ulica, číslo bytu, číslo poschodia orientačné číslo ulica Limbová, byt č. 32, nachádzajúci sa na 2.podlaží vo vchode č.3 obytného domu
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ulica, číslo bytu, číslo poschodia orientačné číslo ulica Limbová, byt č. 32, nachádzajúci sa na 2.podlaží vo vchode č.3 obytného domu
vchodu:
so súpisným č. 3054
obytný dom so súpisným č. 3054, postaveným na parcele registra „C“ KN č. 8037,
právny vzťah ku ktorej je evidovaný na liste vlastníctva číslo 10077

Identifikácia obytného domu:

podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu (bez podielu na 70/5880
zastavanom alebo priľahlom pozemku):
Neurčený z dôvodu vedených súdnych konaní vedených pred Okresným súdom Žilina
spoluvlastnícky podiel úpadcu:
pod sp.zn. 4C/144/2012 (vyporiadanie BSM) a pod sp.zn. 18C/222/2014 (zrušenie
spoločného nájmu bytu)
súpisová hodnota majetku:

40.000 EUR

deň spísania súpisu a dôvod zapísania do súpisu:

26.07.2016; spornosť z dôvodu vedenie súdnych konaní vedených pred Okresným
súdom Žilina pod sp.zn. 4C/144/2012 (vyporiadanie BSM) a pod sp.zn. 18C/222/2014
(zrušenie spoločného nájmu bytu); majetok sa nachádza u tretej osoby

V Ružomberku, dňa 05.04.2017
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K007970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Grieger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 227, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 663 973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 25/2012 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 25/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správkyňa z a p i s u j e do Súpisu všeobecnej podstaty:

Popis
stavby

Štát

Obec

Katastrálne
územie

2.3.

rozostavaný
rodinný dom

SR

Valča

Valča

KN 860/7

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 868/1

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/1

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/4

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/5

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/8

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/9

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/10

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/11

1/2

50 000

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

rozostavaný
rodinný dom
rozostavaný
rodinný dom
rozostavaný
rodinný dom
rozostavaný
rodinný dom
rozostavaný
rodinný dom
rozostavaný
rodinný dom
rozostavaný
rodinný dom
rozostavaný
rodinný dom

parcelné
číslo

Spoluvlas.
podiel
úpadcu

Por.
č.

Súpisová hodnota majetku (€)

JUDr. Alena Balážová - správkyňa

K007971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malatínová Zděnka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1966
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2017 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Zděnka
Malatínová, nar. 03.11.1966, bytom Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn. 6K/1/2017 (ďalej aj ako len „Úpadca") zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 18.05.2017 o
10.00 hod. v kancelárii správcu, na adrese Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie
schôdze 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu 3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR 4.
Voľba zástupcu veriteľov 5. Rôzne 6. Záver
Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
JUDr. Marian Ďurana, PhD. - správca

K007972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974
01 Banská Bystrica, IČO : 36 052 957, týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa A.P.S. INVEST, s.r.o., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava,
IČO: 36 779 261.
I. Predmet ponukového konania :
Predmetom ponukového konania sú hnuteľné veci podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 155/2015 zo dňa 13.08.2015 pod značkou K018024, zapísané ako
súpisové položky č. 2 až 9, 11 až 13, 15 až 35, 39, 40, 46 až 47 v časti stroje a zariadenia; súpisové položky č.
56, 57, 62 v časti osobné automobily, nákladné automobily, odťahové vozidlá a GPS navigácie, súpisové položky
č. 82, 89 a 90 v časti zariadenia SEDA, súpisové položky č. 93, 94, 108 až 113, 115, 119 v časti váhy, súpisové
položky č. 120 až 122, 124, 125, 127, 128 a 139 v časti elektronika a iný hnuteľný majetok, spolu tvoriace Súbor
č. 1.
Predmetom ponukového konania sú aj hnuteľné veci podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 155/2015 zo dňa 13.08.2015 pod značkou K018024, zapísané ako
súpisové položky 36, 37, 41 až 43, v časti stroje a zariadenia; súpisové položky č. 48 až 55 a 59 až 61 v časti
osobné automobily, nákladné automobily, odťahové vozidlá a GPS navigácie, súpisová položka č. 86 v časti
zariadenia SEDA, súpisové položky č. 114, 116, 117, 118 v časti váhy, súpisové položky č. 129, 132 a 137 v
časti elektronika a iný hnuteľný majetok, spolu tvoriace Súbor č. 2.
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II. Všeobecné podmienky ponukového konania :
1. Účastník ponukového konania predloží svoju ponuku písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie KOVOD – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk
je 10 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Hnuteľné veci je možné speňažiť len ako súčasť dvoch nedeliteľných súborov vymedzených v bode I. (Súbor č.
1 a Súbor č. 2).
3. Právnu a technickú dokumentáciu k predmetu ponukového konania poskytne správca len na požiadanie a po
predchádzajúcom zaplatení paušalizovanej náhrady nákladov vo výške 500 eur na vyššie uvedený účet. Obhliadku
predmetu ponukového konania správca umožní vykonať len na požiadanie a po predchádzajúcom zaplatení
paušalizovanej náhrady nákladov vo výške 500 eur na vyššie uvedený účet.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú predloženú ponuku.

III. Osobitné podmienky ponukového konania :
1. Osobitné podmienky ponukového konania v podobe písomného memoranda a dohody, si musí každý účastník
ponukového konania vyžiadať od správcu prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com, alebo
telefonicky na čísle +421 905 883 662. Správca poskytne osobitné podmienky ponukového konania po zaplatení
nevratného poplatku za účasť v ponukovom konaní vo výške 500 eur na účet úpadcu číslo (IBAN): SK70 7500 0000
0040 2161 4130.
V Banskej Bystrici dňa 05.04.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K007973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kaličiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 847/51, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Ján Kaličiak, nar. 09.09.1964, bytom Utekáč 847/51, 985 06 Utekáč,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č.k. 2K/45/2016 oznamuje, že došlo k zmene
sídla kancelárie správcu. Nové sídlo kancelárie je Horná 5, 974 01 Banská Bystrica. Do správcovského spisu
možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.
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K007974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bulant
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovianska cesta 1994/49, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/21/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Michal Bulant, nar. 19.09.1983, bytom Borovianska cesta 1994/49, 960 01
Zvolen, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č.k. 2K/21/2016 oznamuje, že došlo
k zmene sídla kancelárie správcu. Nové sídlo kancelárie je Horná 5, 974 01 Banská Bystrica. Do správcovského
spisu možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00
hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K007975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/57/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/57/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marian Šimko Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Mojmírová 8332/10, 960 01 Zvolen IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 12.06.1964 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
sp. zn. správcu: 1K/57/2015 S 1433
k sp. zn.: 1K/57/2015

Iné zverejnenie: Zmena v súpise oddelenej podstaty

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653,
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 7

Stavba:
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rozostavaný rodinný dom, bez súpisného čísla, postavený na parcele č. 267/2, k.ú. Podzámčok, obec
PODZÁMČOK, okres Zvolen, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 748
spoluvlastnícky podiel: 1/2
suma: 26.637,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 26.637,50 EUR
Dôvod zmeny v súpise: rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica o schválení súdneho zmieru, sp. zn. 6Pc/4/2016
– 40 zo dňa 12.01.2017, právoplatný a vykonateľný dňa 31.01.2017, ktorým súd vyporiadal BSM úpadcu s jeho
manželkou, pričom úpadcovi pripadol spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ k majetku

Pozemok:
parcela registra “C” č. 267/1, druh: orná pôda, vo výmere 180 m2 , v k.ú. Podzámčok, obec PODZÁMČOK, okres
Zvolen, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 748
spoluvlastnícky podiel: 1/2
suma: 1.800,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.800,00 EUR
Dôvod zmeny v súpise: rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica o schválení súdneho zmieru, sp. zn. 6Pc/4/2016
– 40 zo dňa 12.01.2017, právoplatný a vykonateľný dňa 31.01.2017, ktorým súd vyporiadal BSM úpadcu s jeho
manželkou, pričom úpadcovi pripadol spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ k majetku

Pozemok:
parcela registra “C” č. 267/2, druh: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 133 m2 , v k.ú. Podzámčok, obec
PODZÁMČOK, okres Zvolen, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 748
spoluvlastnícky podiel: 1/2
suma: 1.662,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.662,50 EUR
Dôvod zmeny v súpise: rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica o schválení súdneho zmieru, sp. zn. 6Pc/4/2016
– 40 zo dňa 12.01.2017, právoplatný a vykonateľný dňa 31.01.2017, ktorým súd vyporiadal BSM úpadcu s jeho
manželkou, pričom úpadcovi pripadol spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ k majetku

Pozemok:
parcela registra “C” č. 268, druh: trvalé trávne porasty, vo výmere 190 m2 , v k.ú. Podzámčok, obec PODZÁMČOK,
okres Zvolen, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 748
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spoluvlastnícky podiel: ½
suma: 1.900,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.900,00 EUR
Dôvod zmeny v súpise: rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica o schválení súdneho zmieru, sp. zn. 6Pc/4/2016
– 40 zo dňa 12.01.2017, právoplatný a vykonateľný dňa 31.01.2017, ktorým súd vyporiadal BSM úpadcu s jeho
manželkou, pričom úpadcovi pripadol spoluvlastnícky podiel vo veľkosti ½ k majetku

K007976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Limba - Skalka, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 821
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Limba
- Skalka, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, IČO: 31
589 821 v súlade s 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 oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola správcom zapísaná
nasledujúca pohľadávka uplatnená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávka veriteľa Pavol Styk – SERVIS, Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 14 156
831, prihlásená prihláškou pohľadávok s poradovým číslom 1, doručenou správcovi dňa 03.04.2017, v celkovej
prihlásenej sume 258,95 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K007977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Bulantová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovianská cesta 1994/49, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť
rozvrh zo všeobecnej podstaty
Oznámenie správcu podľa § 96 ods. 2 ZKR
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Správca úpadcu týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Dotknuté osoby podľa § 96 ods. 3 ZKR sú oprávnené do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať
u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná
včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Richard Konta, správca

K007978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO METAL LAK HRINKO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alexandra Markuša 539/3, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 619 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/85/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/85/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu AUTO METAL
LAK HRINKO s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom A. Markuša č. 539/3, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 619 221
oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž
223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do
15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +42145 5240 200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K007979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO METAL LAK HRINKO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alexandra Markuša 539/3, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 619 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/85/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/85/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
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(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca AUTO METAL LAK HRINKO s.r.o.
„v likvidácii“, so sídlom A. Markuša č. 539/3, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 619 221 (ďalej len „Úpadca“)
oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.03.2017, sp. zn.
4K/85/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 63/2017 dňa 30.03.2017 vyhlásený konkurz a za správcu
Úpadcu bol ustanovený JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka
správcu: S1709 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
AUTO METAL LAK HRINKO s.r.o. „v likvidácii“, A. Markuša č. 539/3, 040 01 Košice, IČO: 36 695 734, our duty is to
inform you, that the District Court in Nitra dated 23.03.2017, No. 4K/85/2016, and promulgated in the Commercial
bulletin No. 63/2017 from 30.03.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr.
Juraj Rybár, Stráž 223, 960 01 Zvolen as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
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

108

Obchodný vestník 70/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.04.2017

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Vo Zvolene, 03.04.2017
In Zvolen, 03.04.2017
JUDr. Juraj Rybár, správca úpadcu
JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt

K007980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2014-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY
Miesto, dátum a čas konania dražby
Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197
981 01 Hnúšťa,
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Dátum konania dražby: 4. apríla 2017
Čas konania dražby: 14,00 hod
Dražba: Opakovaná dražba, štvrté kolo dražby
Predmet dražby
Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2532 pre
obec a katastrálne územie Žiar nad Hronom ako:
·
byt číslo 3 vo vchode 13 na prvom poschodí obytného domu /13-15/ súpisné číslo 318 na parcele číslo 315 v
podiele 1/2-ica
·
6353/75530 -ičný podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 315 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 318 m2 v podiele 1/2-ica
Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr.Ing.Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti 6353/75530 – listina zapísaná dňa
7.3.2016 pol. 343/16
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.
Označenie dražobníka a licitátora
JUDr. Ján Čipka, správca, kancelária správcu ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Pri dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.
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V Hnúšti, dňa 4. apríla 2017
Dražobník a licitátor: JUDr. Ján Čipka

K007981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Capko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 356/24, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1975
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S4K/12/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., úpadcu: Jozef Capko, nar. 16.10.1975, bytom
Clementisova 356/24, 976 67 Závadka nad Hronom, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody
5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch: pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 do
12.00 hod. a od 13.00 do 14.30 hod. a v stredu od 08.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.
V banskej Bystrici, dňa 4.4.2017
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K007982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2014-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľuboš Švolík, nar. 1.4.1967, bytom Dukelských hrdinov 13/3,
965 01 Žiar nad Hronom, ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 v
zastúpení Consumer Finance Hodling a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130 číslo
6704017034 zo dňa 7.3.2017 v zmysle § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:
A.
Označenie dražobníka: JUDr. Ján Čipka
Sídlo: Ul. Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 37896164
Zapísaný: v zozname správcov konkurznej podstaty MS SR pod č. S-514
B.
Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197
981 01 Hnúšťa,
Dátum konania dražby: 24. apríla 2017
Čas konania dražby: 14,00 hod
Dražba: Opakovaná dražba, piate kolo dražby
C.
Predmet a poradie dražby
Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2532 pre
obec a katastrálne územie Žiar nad Hronom ako:
·
byt číslo 3 vo vchode 13 na prvom poschodí obytného domu /13-15/ súpisné číslo 318 na parcele číslo 315 v
podiele 1/2-ica
·
6353/75530 -ičný podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 315 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 318 m2 v podiele 1/2-ica

D.
Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.

E.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr. Ing. Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti
6353/75530 – listina zapísaná dňa 7.3.2016 pol. 343/16

F. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.
G. Najnižšie podanie:
Je 60 % všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti t.j. 8100,- € s možnosťou zníženia na úroveň 50 % tejto hodnoty.
Minimálne prihodenie alebo zníženie: 200,- EUR
H.
Dražobná zábezpeka: 10 % najnižšieho podania t.j. 810,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo SK97 0200
0000 0028 9749 4998 vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 2512014 pred konaním
dražby. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky skončí otvorením dražby.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky : Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky alebo originál dokladu o vklade finančných prostriedkov na účet dražobníka. Účastník bude
pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby.
I.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo SK97 0200 0000 0028 9749 4998 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 2512014 a to do 15 dní odo dňa dražby
J.
Ohliadka predmetu dražby
Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia a termín ohliadky si dohodnú na tel.č. 047/5422698 pondelok až piatok od 8,30
hod-11,30 hod a od 14,00 hod do 16,00 hod, prípadne e-mailom na adresu advokat@hnusta.org
K.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby udelením príklepu.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa a k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
L.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Magdaléna Valušová
Notársky úrad, Železničná 21, Rimavská Sobota
M.
Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu. Ak súd určí dražbu za neplatnú účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.

V Hnúšti, dňa 4. apríla 2017

JUDr. Ján Čipka, správca

K007983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Bulantová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovianská cesta 1994/49, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť
rozvrh oddelenej podstaty
Oznámenie správcu podľa § 96 ods. 2 ZKR
Správca úpadcu týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate a zámer zostaviť rozvrh oddelenej podstaty.
Dotknuté osoby podľa § 96 ods. 3 ZKR sú oprávnené do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať
u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná
včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Richard Konta, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Grláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhrádok 454, 976 63 Predajná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Renáta Grláková, nar. 21.09.1977, bytom 976 63 Predajná, Podhrádok č. 454,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č.k. 2K/13/2016 oznamuje, že došlo k zmene
sídla kancelárie správcu. Nové sídlo kancelárie je Horná 5, 974 01 Banská Bystrica. Do správcovského spisu
možno nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod.
každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu:
info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K007985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 035 161
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/12/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/12/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zvolávateľ zasadnutia:

KP recovery, k.s.

sídlo kancelárie:

Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

46 404 503

značka správcu:

S 1568

v mene, kt. koná: JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., komplementár spoločnosti
(ďalej len „Zvolávateľ zasadnutia“ alebo „Správca“)

Dlžník: SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161
(ďalej aj ako len „Dlžník“)

Miesto zasadnutia:

Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4.4.2017 o 11:40 hod.

Prítomní na I. zasadnutí veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A,
Bratislava 813 33, IČO: 47 251 336
2. MILTRADE, s.r.o., Skliarovo 389, 962 12 Detva, IČO: 36411035
3. JIVA - TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 00 Sereď, IČO: 36257681

Program I. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Voľba predsedu veriteľského výboru,
3. Rôzne, Záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru bolo otvorené o 11:40 hod. Zvolávateľom zasadnutia, t. j. Správcom. Správca
zároveň prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že vzhľadom na prítomnosť
všetkých členov veriteľského výboru je tento uznášaniaschopný v zmysle ust. § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

Následne pristúpil Zvolávateľ zasadnutia k hlavnému bodu programu zasadnutia, ktorým je voľba predsedu
veriteľského výboru.

Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby predniesli svoje návrhy na predsedu veriteľského výboru.

Veritelia spoločne navrhli, aby za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Zvolávateľ zasadnutia predniesol návrh uznesenia č. I v znení: „Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského
výboru veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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O predmetnom návrhu hlasovali členovia veriteľského výboru nasledovne:

Za návrh uznesenia: 3 hlasy
Proti návrhu uznesenia: 0 hlasov
Hlasovania sa zdržalo: 0 hlasov

Výsledkom hlasovania je prijatie návrhu uznesenia č. I v znení: „Veriteľský výbor volí za predsedu
veriteľského výboru Dlžníka veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.“

3. Rôzne, Záver

Na záver sa Zvolávateľ zasadnutia prítomným veriteľom poďakoval za ich účasť a odovzdal slovo
novozvolenému predsedovi veriteľského výboru, ktorý vyzval členov VV aby ich vzájomná komunikácia
prebiehala elektronickou formou s čím všetci súhlasili. Následne I. zasadnutie veriteľského výboru o 11:50 hod.
ukončil.

V Banskej Bystrici, dňa 4.4.2017
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Marek Furda, na základe plnomocenstva
Predseda veriteľského výboru

KP recovery, k.s., reštrukturalizačný správca

K007986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Veľasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 083 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z príjmu za mesiac za mesiac marec 2017 vo výške 70,- Eur a
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zaúčtované kladné úroky v mesiaci 03/2017 vo výške 0,01 Eur na účet
úpadcu vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K007987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z dôchodku v mesiaci marec 2017 vo výške 130,58 Eur na účet
úpadcu vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K007988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVESTMENTS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 31 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 162 626
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Invitation a produire une créance. Délais a respecter.
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero.
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai.
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők.
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów.
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar.
Invitaţie de înregistrare a cererii de admitere a creanţei. Termenul limită.
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta.

PERSPECTA Recovery, k.s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO:
47 256 184, správca dlžníka BIO INVESTMENTS s.r.o., so sídlom 086 05 Lukov 158, Slovenská republika IČO:
44 162 626 (ďalej len „dlžník“) v súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca
dlžníka oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2R/2/2017- 182, zo dňa 28.03.2017 bola
povolená reštrukturalizácia dlžníka.
PERSPECTA Recovery, k.s., trustee S 1755, registered place of office Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov,
IČO: 47 256 184 as the restructuring trustee of the BIO INVESTMENTS s.r.o., seated 086 05 Lukov 158, Slovak
republic, IČO: 44 162 626 (hereinafter only “the Debtor “), has according to the Direction of the European Council
No. 1346/2000 dated 29th May 2000 the duty to inform you that with the resolution of the District Court Prešov No.
2R/2/2017 dated 28th of March 2017 debt restructuring of Debtor was permitted.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.04.2017. Dňom 04.04.2017
bola povolená reštrukturalizácia dlžníka.

This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial Bulletin on 03rd of April 2017. Debt
restructuring is considered permitted by 04th of April 2016.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z
29. mája 2000. Informujeme Vás o nasledovnom:

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000. We notify
you as follows:
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: PERSPECTA Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Debt restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) are the creditors of the Debtor required to lodge their claims against the Debtor in one original within the
deadline of 30 days from the permission of restructuring process to the trustee (address): PERSPECTA Recovery,
k.s., registered place of office Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov spolu
s o zapisovanými údajmi a vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len ZKR).
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents,
together with required entries and explanatory texts are contained in Annex to Decree of Ministry of Justice of
Slovak Republic Nr. 665/2005 Coll. which carries out some of legal provisions of legal act Nr. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Debt restructuring Act.
Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
Application form that will be delivered to the trustee after the deadline, will not be taken into consideration. Delivery
of application form to trustee has same legal effects on passing of time of limitation and extinction of right as
claiming the right before court (§ 121 BRA).
Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňuje svoje pohľadávky aj veriteľ pohľadávky, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Taktiež veriteľ
zabezpečenej pohľadávky v samostatnej prihláške uvedie druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečenia spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
According to § 122 BRA the application form shall be filed in prescribed form and shall contain statutory
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The application must always state the name, surname
and address or name and registered office of the creditor and the Debtor, the legal cause of creation of the claim,
the order of satisfaction of the claim and the amount of the claim divided into principal and accessions and the
accessions broken down by legal cause of the creation; the application must be dated and signed by the creditor.
The creditor of the claim whose creation depends on fulfillment of a certain condition registers his claim likewise,
while the condition on which the claim is dependent, must be stated in the application. Similarly, the creditor of the
secured claim must state the type, order and legal cause of the creation of a security along with stating the property
by which it is secured and the amount up to which it is secured in the separate application. The application form
shall be submitted in euros. If the application form is not filed in euros, trustee will set value of the claim based on
the reference exchange rate set and published in a day of restructuring permission by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of European Central
Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence. Documents proving
the data stated in the application must be enclosed to the application. The creditor who is an accounting entity must
state in the application whether the claim is recorded in its accounts.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný v
prihláške uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
If a creditor does not have a residence, a registered office or a branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state a representative that has residence or registered office in the territory of the Slovak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Republic, it is required to state a representative that has residence or registered office in the territory of the Slovak
Republic for service of documents in the application.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
Any applications that do not meet the statutory requirements, are not signed or dated or that are not delivered to
trustee within the deadline shall not be taken into account. Unregistered security right shall expire after the deadline
for lodging claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
Each secured claim has to be lodged in the separate application form stating height of secured claim, kind of
pledge, range, subject and the legal title of the pledge. Not lodged pledge become extinct after lapsing of the
application period.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only by replacing of the original application by a new application to the
trustee and only within the deadline for lodging claims.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
According to the § 120 subsection 1 of the BRA, unless this Act provides otherwise, only creditors that lodged their
claims by the way provided by the BRA have the right to exercise their rights during the restructuring proceedings. If
these claims are not applied in debt restructuring process properly and on time by lodging the application, the right
to enforce these claims against the Debtor expires in case of confirmation of the restructuring plan by the court.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí
riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj
riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
According to the § 155 of the BRA, the right of creditors who hadn’t lodged their claims properly and on time to
enforce their claims against the Debtor expires, as well as the security rights relating to the property of the Debtor
that hadn’t been registered properly and on time by publishing the resolution on confirmation of the plan in the
Commercial Bulletin; the same principle is applied to the contingent claims which should have been applied by
lodging an application.

V Bardejove dňa 04.04.2017
In Bardejov, on 04th of April 2017
PERSPECTA Recovery, k. s., správca dlžníka
PERSPECTA Recovery, k. s., trustee of the debtor
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K007989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KŘIŽÍK GBI, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 453 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 s1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovenská republika ako
reštrukturalizačný správca, týmto v zmysle ust. § 163 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“) a v súlade so Záväznou časťou veriteľmi schváleného
a súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080
01, Slovenská republika, IČO: 36 453 943 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka č. 10056/P, oznamuje zavedenie dozornej správy nad dlžníkom: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A,
Prešov 080 01, Slovenská republika, IČO: 36 453 943, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka č. 10056/P.
Dozorným správcom je: JUDr. Lenka Jamnická, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S1423, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov,
Slovenská republika.
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastanú zverejnením oznámenia dozorného správcu o
zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Dozorná správa sa zavádza na obdobie po skončení
reštrukturalizácie až do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu.
Podľa ust. § 163 ods. 2 ZKR a v zmysle Záväznej časti veriteľmi schváleného a súdom potvrdeného
reštrukturalizačného plánu dlžníka: spoločnosť KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080 01,
Slovenská
republika,
IČO:
36
453 943,
zapísaná
v Obchodnom
registri
Okresného
súdu
Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10056/P,
oznamujem nasledovné skutočnosti:
A:

Osoba podliehajúca dozornej správe:

KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080 01, Slovenská republika, IČO: 36 453 943, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10056/P
(ďalej len ako „Dlžník“).

B:

Dozorný správca:

JUDr. Lenka Jamnická, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky, značka správcu S1423, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovenská republika
(ďalej aj iba ako „Dozorný správca“).

C:

Rozsah právnych úkonov podliehajúcich súhlasu dozorného správcu:
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založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
-

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

zmenu právnej formy, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie Dlžníka;
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku Dlžníka;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku
alebo poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;

-

uzatvorenie nových úverových zmlúv;

-

uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 50.000 EUR;
akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 150.000 EUR, ak nejde o plnenia
vyplývajúce z právnych úkonov Dlžníka schválených Správcom.

D: Poučenie
Podľa ust. § 163 ods. 3, druhá veta ZKR ak dlžník, ako osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez
písomného súhlasu Dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe
vyhlásený konkurz.

JUDr. Lenka Jamnická

K007990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

27. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Finančná hotovosť úpadcu
70,00 €
70,00 €
05.04.2017
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V Poprade, 05.04.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K007991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ST OMEGA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 791
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

PERSPECTA Recovery, k. s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov
správca úpadcu ST OMEGA s.r.o., IČO: 31 702 791, Nám. gen. Štefánika 3, 06401 Stará Ľubovňa, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro., vložka číslo: 2156/P, č. k.: 2R/1/2015 v súlade
s ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky uplatnenej prihláškou
pohľadávky doručenej po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu, t. j. po
29.2.2016 nasledovný veriteľ:
Veriteľ:
Oberbank Leasing s.r.o.
Prievozská 4 A
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
IČO: 35 955 015

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený úrok z omeškania Prihlásený poplatok z omeškania Náklady z uplatnenia Celkovo prihlásené
1

1.575,02 €

0€

0€

0€

0€

1.575,02 €

Pohľadávky boli do zoznamu pohľadávok zapísané dňa 03.04.2017 pod č. 315.

V Bardejovských Kúpeľoch, dňa 05.04.2017

PERSPECTA Recovery, k. s.
Správca S1755

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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K007992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty
JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca konkurznej podstaty
úpadcu ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1K/56/2014, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa č. 16 - OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava I, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava I, zásoby - súpisové
zložky majetku č. 1-20, č. 26-42, č. 49-52, č. 54-100, č. 101-161, č. 163-164, č. 166-170, č. 172-175, č. 178-180, č.
183-193, č. 195-198, č. 201-210, č. 212, č. 215-216, č. 219-222, č. 225-243, č. 246-247, č. 250-256, č. 261, č.
263-264, č. 266-267, č. 274, č. 278, č. 280, č. 282, č. 284-285, č. 289-291, č. 296-297, č. 299-304, č. 318-326 (súpis
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2015 dňa 25.02.2015 pod č. K004398, doplnenie súpisu zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 208/2015 dňa 29.10.2015 pod č. K023538 a doplnenie súpisu zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 222/2015 dňa 19.11.2015 pod č. K025068) a súčasne oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
I v uvedenom rozsahu.
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZoKR):
V zmysle § 96 ods.3 a 4 ZoKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K007993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Vilenik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 32, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1967
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S 1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Pohľadávka z účtu v banke

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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Číslo účtu/IBAN:

Sberbank Slovensko, a.s. - zostatok
IBAN SK63 3100
nespotrebovaného preddavku na odmenu a výdavky 0000 0010 0022
predbežného správcu
4439

iTRUSTee Restructuring, k.s. - správca

Deň vydania: 10.04.2017

Výška
istiny v
EUR

Dôvod
Súpisová
zapísania do
hodnota v EUR
súpisu

206,55 €

206,55 €

§ 67 ods. 1
písm. a)

Deň zapísania
do súpisu

5.4.2017

V Prešove, dňa 05.04.2017

K007994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trebišovské pekárne a cukrárne, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 2320, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 721
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2013 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o vymoženú pohľadávku v sume 53,20 EUR, poukázaná JUDr. Štefanom
Vargom, súdnym exekútorom v exekučnom konaní vedenom proti Jánovi Uličnému, ktorá bola poukázaná na účet
správcu dňa 13.03.2017.
V Košiciach, dňa 03.04.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca

K007995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 726 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/61/2015 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/61/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Biroš., so sídlom kancelárie Rázusova 1, Košice, správca úpadcu AGRO INVEST SLOVAKIA
s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 726 651, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom
zástupcu veriteľov RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO : 35 744 723, 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty – motorového
vozidla Opel Frontera 2.2. DTI 16V 2000, EČ TV906BZ, rok výroby 2000, farba modrá metalíza, výrobné číslo
vozidla W0L06B1VFYV624504, (ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
vady veci, spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za funkčnosť Motorového vozidla, prípadné niektorých jeho
častí.

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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Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE-26K/61/2015-NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie
ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie
podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň určený v tomto oznámení na adresu
kancelárie správcu a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu IBAN: SK71 1100 0000 0029 4702
1313, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. 1. označenie
záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo / miesto podnikania,
IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom
ako víťazná bude vyhodnotená aj zástupcom veriteľov následne v lehote podľa tohto oznámenia so správcom
neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa tohto ponukového konania neuhradí kúpnu cenu, čím poruší
podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zálohy, ktorá
za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zálohou,
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR (úpadca nie je registrovaným platiteľom pre DPH),
8. doklad preukazujúci zloženie zálohy,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10. číslo bankového účtu, na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. onuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
nakládku a odvoz Motorového vozidla. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky Motorového vozidla je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: biros@atknet.sk.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle zástupcovi veriteľov a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna
cena. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
víťaznú odsúhlasí aj zástupca veriteľov, a to v lehote 7 dní od doručenia oznámenia zástupcu veriteľov o udelení
súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu. Záujemcom uhradená záloha sa v danom prípade započíta na čiastočnú
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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súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu. Záujemcom uhradená záloha sa v danom prípade započíta na čiastočnú
úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude
záloha vrátená v lehote 10 dní od kedy zástupca veriteľov doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení
súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
V 2. kole verejného ponukového konania sa majetok úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty – motorové
vozidlo Opel Frontera 2.2. DTI predáva za najvyššiu ponúknutú cenu, ak bude správcom akceptovaná.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať výrazne nízku ponuku.
V Košiciach, dňa 05.04.2017
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K007996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terneny Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 3180/15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2016 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Košice I uznesením sp.zn.: 32K/12/2016 zo dňa 19.08.2016 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Martin Terneny, nar. 08.05.1969, bytom Česká 3180/15, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len ,,dlžník“) ustanovil
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270. Uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 165/2016 dňa 25.08.2016.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca úpadcu Martin Terneny, nar. 08.05.1969, bytom Česká 3180/15, 052 01
Spišská Nová Ves oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci zostavila zoznam pohľadávok proti podstate
v zmysle § 96 ods. 2 ZKR a ďalej správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť v sídle
správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom:
consulting.slavka@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0905 647 435.

K007997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Žulkovský - ZET
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 334 334, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 641 573
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2012 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky
podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a zámere
zostaviť
rozvrh
výťažku
zo všeobecnej
podstaty
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 16.04.2012 sp.zn.: 26K/1/2012, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
Peter Žulkovský - ZET, so sídlom podnikania: 044 81 Kysak, IČO: 37 641 573 (ďalej len ,,úpadca“), rozhodol
o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu a ustanovil ma za správu podstaty. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 78/2012 dňa 23.04.2012.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca úpadcu Peter Žulkovský - ZET, so sídlom podnikania: 044 81 Kysak, IČO:
37 641 573 oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci zostavila zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle § 96
ods. 2 ZKR a ďalej správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť v sídle
správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom:
consulting.slavka@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0905 647 435.

K007998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ONTE - Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 115, 072 51 Orechová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 592 471
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2010 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2010
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca úpadcu: ONTE - Slovakia, s.r.o., Orechová 115,
072 51 Orechová, IČO: 36 592 471 v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/14/2010,
v zmysle ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na žiadosť veriteľa P.I.P. ELIT GROUP s.r.o., ktorého hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov predstavujú viac ako 10% hlasovacích práv, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 27.04.2017 so
začiatkom o 13,00 hod. v sídle kancelárie správcu: Štúrova 27, 040 01 Košice, 8. poschodie, s nasledovným
programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Odvolávanie a voľba členov veriteľského výboru
3. Záver.
Veritelia – fyzické osoby pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia – právnické osoby pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
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JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.

K007999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu HS-INGREAL a.s.
v konkurze, sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36212156, týmto v súlade s 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 „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ

Por. č.

Ing. Ľubica Humeníková, bytom ružová 33, Košice

Poradie
iná pohľadávka

1

Celková suma

Dátum doručenia

4.364,58 €

29.3.2017

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť rozvrh bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
V Košiciach, dňa 31. marca 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K008000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 48 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 199 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/40/2015 S804
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Okresný súd Košice I
30K/40/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PREDAJ MAJETKU - JUDr. František Hadušovský, správca majetku úpadcu MOST, s.r.o., so sídlom Južná trieda
48,040 01 Košice, IČO: 36 199 419, vyhlasuje 4. kolo ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty. Typy súpisných položiek, popis hnuteľných vecí a súpisová
hodnota sú uverejnené v súpise všeobecnej podstaty OV č. 110/2016 zo dňa 08. 06. 2016 pod značkou dokumentu
K013440.
Podmienky predaja:
Hnuteľný majetok a pohľadávky tvoriace všeobecnú podstatu sa bude speňažovať v I. kole a II. kole ako celok,
ktorý budú tvoriť všetky hnuteľné veci a pohľadávky zapísané v súpise majetku patriace do všeobecnej podstaty za
najvyššiu ponuku bez obmedzenia minimálnej ceny. V prípade, že speňažovanie v týchto dvoch kolách nebude
úspešné sa v nasledujúcich kolách hnuteľný majetok resp. pohľadávky tvoriace všeobecnú podstatu budú
speňažovať jednotlivo za najvyššiu ponuku bez obmedzenia minimálnej ceny.
Podmienky pre kupujúceho:
Návrh musí obsahovať označenie predmetu kúpy, ponúkanú cenu v IV. kole, doklad o zaplatení 50% zálohy, alebo
celej výšky, na účet č. IBAN: SK2511110000001052393015, vedený v UniCreditBank, pobočka Rožňava, doklad o
krytí ponúkanej ceny, doklad o identifikácii záujemcu.
Písomné ponuky treba doručiť do kancelárie správcu úpadcu: JUDr. František Hadušovský, ul. Cyrila a Metoda 2,
048 01 Rožňava v zalepenej obálke označenej "KONKURZ 30K/40/2015 NEOTVÁRAŤ". Záväzná ponuka záujemcu
musí byť správcovi doručená poštou, alebo osobne najneskôr dňa 21. 04. 2017 o 15.00 hod.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 24. 04. 2017 o 9.00 hod v kancelárii správcu Akademika Hronca č. 3, Rožňava.
Obhliadka po predchádzajúcej dohode so správcom, tel. 058/7329464
JUDr. František Hadušovský, správca

K008001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 48 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 199 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/40/2015 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/40/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PREDAJ MAJETKU - JUDr. František Hadušovský, správca majetku úpadcu MOST, s.r.o., so sídlom Južná trieda
48,040 01 Košice, IČO: 36 199 419, vyhlasuje 4. kolo ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na
predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty. Typy súpisných položiek, popis hnuteľných vecí a súpisová
hodnota sú uverejnené v súpise oddelenej podstaty OV č. 110/2016 zo dňa 08. 06. 2016 pod značkou dokumentu
K013438.
Podmienky predaja:
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Hnuteľný majetok tvoriaci oddelenú podstatu sa bude speňažovať jednotlivo za najvyššiu ponuku bez obmedzenia
minimálnej ceny.
Podmienky pre kupujúceho:
Návrh musí obsahovať označenie predmetu kúpy, ponúkanú cenu v IV. kole, doklad o zaplatení 50% zálohy, alebo
celej výšky, na účet č. IBAN: SK2511110000001052393015, vedený v UniCreditBank, pobočka Rožňava, doklad o
krytí ponúkanej ceny, doklad o identifikácii záujemcu.
Písomné ponuky treba doručiť do kancelárie správcu úpadcu: JUDr. František Hadušovský, Akademika Hronca č. 3,
048 01 Rožňava v zalepenej obálke označenej "KONKURZ 30K/40/2015 NEOTVÁRAŤ". Záväzná ponuka
záujemcu musí byť správcovi doručená poštou, alebo osobne najneskôr dňa 21. 04. 2017 o 15.00 hod.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 24. 04. 2017 o 9.00 hod v kancelárii správcu Akademika Hronca č. 3, Rožňava.
Obhliadka po predchádzajúcej dohode so správcom, tel. 058/7329464
JUDr. František Hadušovský, správca
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