Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

K008254
Spisová značka: 8K/22/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRIATEĽSTVO a.s., so
sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 31 322 794
rozhodol
I.
Súd odvoláva Mgr. Peter Podolský, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S1230 z
funkcie správcu úpadcu PRIATEĽSTVO a.s., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 31 322 794.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu PRIATEĽSTVO a.s., so sídlom Gogoľova 18, 852 02
Bratislava, IČO: 31 322 794, správcu: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,
značka správcu: S400.
III. Súd odvoláva JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, značka správcu:
S400 z funkcie správcu úpadcu PRIATEĽSTVO a.s., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 31 322 794.
IV. Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu PRIATEĽSTVO a.s., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava,
IČO: 31 322 794, správcu: Mgr. Peter Podolský, Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S1230.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 6.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008255
Spisová značka: 8K/17/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/17/2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava IV, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
vo veci: o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02
Bratislava, IČO: 35 841 885

nariaďuje pojednávanie
na deň 20.04.2017 (štvrtok) o 15:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 34 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava,
IČO: 35 841 885
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Ak je strana
zastúpená
zástupcom
narepubliky
celé konanie,
súd na
pojednávanie
spravidla predvolá
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
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Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
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Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

Okresný súd Bratislava I dňa 3.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008256
Spisová značka: 8K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a. s., so sídlom Šancová
1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OPERA JET a. s., so
sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 616 834 o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.03.2017, č. k. 8K/44/2016-100, vo výroku tak,
že druhá časť výroku a v časti odôvodnenia bude znieť:
„Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie
Kutlíková 17, 851 02 Bratislava, zn. správcu: S 112, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 995,82 Eur, vedeného
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľaučtárne
zákona č.tunajšieho
200/2011 Z.súdu,
z. o Obchodnom
vestníku tohto
pod položkouVydáva
denníka
D 15, pol.
reg. 49/2016,
prostredníctvom
po právoplatnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
rozhodnutia..“
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„Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd priznáva predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 663,88
Eur. Nakoľko v zmysle § 21 ods. 3 ZKR má nevyplatená časť preddavku slúžiť ako záloha na činnosť správcu v
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že druhá časť výroku a v časti odôvodnenia bude znieť:
„Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie
Kutlíková 17, 851 02 Bratislava, zn. správcu: S 112, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 995,82 Eur, vedeného
pod položkou denníka D 15, pol. reg. 49/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia..“
„Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd priznáva predbežnému správcovi paušálnu odmenu vo výške 663,88
Eur. Nakoľko v zmysle § 21 ods. 3 ZKR má nevyplatená časť preddavku slúžiť ako záloha na činnosť správcu v
konkurze, súd rozhodol aj o poukázaní zvyšnej časti preddavku vo výške 995,82 Eur k rukám správcu konkurznej
podstaty.“
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.03.2017, č. k. 8K/44/2016-100,
ktoré nadobudlo právoplatnosť, nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I,
písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008257
Spisová značka: 2K/11/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INVESTCAPITAL, s.r.o., Hviezdna
38, 821 06 Bratislava, IČO: 35 886 030
rozhodol
Súd odvoláva Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, značka správcu: S
1231 z funkcie správcu úpadcu INVESTCAPITAL, s.r.o., Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, IČO: 35 886 030.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008258
Spisová značka: 8K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: K-Shop s. r. o., so sídlom Ipeľská 5, 821 07
Bratislava, IČO: 36 777 544, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: K-Shop s. r. o., so sídlom Ipeľská
5, 821 07 Bratislava, IČO: 36 777 544, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.08.2016, č. k. 8K/19/2016-143, vo výroku tak,
že druhá časť výroku a v časti odôvodnenia bude znieť:
„Súd poukazuje k rukám dlžníka K-Shop s. r. o., so sídlom Ipeľská 5, 821 07 Bratislava, IČO: 36 777 544,
nespotrebovanú časť preddavku vo výške 602,66 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 41/2015,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.“
„Podľa § 21 ods. 3, štvrtá veta ZKR nevyplatená časť preddavku slúži ako záloha na činnosť správcu v
konkurze; ak sa konkurzné konanie skončilo, nevyplatená časť preddavku sa vráti zložiteľovi preddavku.“
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.08.2016, č. k. 8K/19/2016-143,
ktoré nadobudlo právoplatnosť, nezmenené.
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 je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I,
písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008259
Spisová značka: 2K/60/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HOTEL STORE SK s. r. o., so
sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 46 757 309, správcom ktorého je Mgr. Michal Mihálik, so sídlom
kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1312, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov

rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu:
S1312, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 5.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008260
Spisová značka: 6K/55/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Snoha, nar.
07.04.1979, bytom Muškátová 2596/9, 902 01 Pezinok, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Juraj Puskailer, so
sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn. správcu: S 1172, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava,
zn. správcu: S 1172, 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 5.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008261
Spisová značka: 6K/54/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: A. Schwarzkopf s.r.o., v likvidácii, so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 485 224, v mene ktorého koná likvidátor: Andrea Schwarzkopf, HeinrichHeine-Gasse 27, Kottingbrunn 2542, Rakúska republika, zastúpený: Ing. Jaroslav Makeľ, nar. 04.06.1965, bytom
Guothova 19, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A. Schwarzkopf s.r.o., v
likvidácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 485 224, uznesením zo dňa 14.02.2017, č. k.
6K/54/2016-116
zastavil
konkurzné
konanie
voči dlžníkovi:
Schwarzkopf
s.r.o., Z.
v z.
likvidácii,
so sídlom
Kopčianska
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky A.
podľa
zákona č. 200/2011
o Obchodnom
vestníku
10, 851 01 Bratislava, aIČO:
45
485
224,
pre
nedostatok
majetku.
Uznesenie
nadobudlo
právoplatnosť
dňa
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
10.03.2017.
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Heine-Gasse 27, Kottingbrunn 2542, Rakúska republika, zastúpený: Ing. Jaroslav Makeľ, nar. 04.06.1965, bytom
Guothova 19, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A. Schwarzkopf s.r.o., v
likvidácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 485 224, uznesením zo dňa 14.02.2017, č. k.
6K/54/2016-116 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: A. Schwarzkopf s.r.o., v likvidácii, so sídlom Kopčianska
10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 485 224, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
10.03.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.4.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K008262
Spisová značka: 4K/38/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SIDFOODCLUB SK, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava, IČO: 44 645 244, správcom ktorého je: iTRUSTee
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 47 254 149, značka správcu S1697, o
návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na vstup do konkurzného konania,, Vám týmto oznamuje, že uznesenie č. k. 4K/38/2014-246 zo dňa
22.11.2016, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa a.s. , so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008263
Spisová značka: 4K/38/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SIDFOODCLUB SK, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava, IČO: 44 645 244, správcom ktorého je: iTRUSTee
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, IČO: 47 254 149, značka správcu S1697, o
návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na vstup do konkurzného konania,, Vám týmto oznamuje, že uznesenie č. k. 4K/38/2014-248 zo dňa
22.11.2016, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008264
Spisová značka: 6K/54/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: A. Schwarzkopf s.r.o., v likvidácii, so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 485 224, v mene ktorého koná likvidátor: Andrea Schwarzkopf, HeinrichHeine-Gasse 27, Kottingbrunn 2542, Rakúska republika, zastúpený: Ing. Jaroslav Makeľ, nar. 04.06.1965, bytom
Guothova 19, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A. Schwarzkopf s.r.o., v
likvidácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 485 224, o určení odmeny a náhrady preukázaných
výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S 1605, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 909,37 Eur, ktorá mu
bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D
19, pol. reg. 215/2016,
prostredníctvom
učtárne
tunajšieho
po právoplatnosti
rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky súdu,
podľa zákona
č. 200/2011 Z. tohto
z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd vracia zložiteľovi preddavku: A. Schwarzkopf s.r.o., v likvidácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO:
5 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
45 485 224, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 750,33
215/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Obchodný vestník 73/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.04.2017
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom kancelárie Révová 7, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S 1605, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 909,37 Eur, ktorá mu
bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D
19, pol. reg. 215/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: A. Schwarzkopf s.r.o., v likvidácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO:
45 485 224, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 750,33 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
215/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008265
Spisová značka: 6K/10/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Robert Nagy, nar. 22.07.1972, Jadrová 3226/7,
821 02 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Robert Nagy, nar.
22.07.1972, Jadrová 3226/7, 821 02 Bratislava, občan SR,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Marek Glemba, so sídlom kancelárie
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1666, preddavok vo výške 663,88 Eur,
vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 20/2017, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 5.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008266
Spisová značka: 6K/14/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - Daniel Velčický, nar. 02.05.1977, bytom Miletičova 588/64,
821 09 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Daniel Velčický, nar. 02.05.1977,
bytom Miletičova 588/64, 821 09 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniel Velčický, nar. 02.05.1977, bytom Miletičova 588/64,
821 09 Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, zn. správcu: S 1670.
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.
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

Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
6
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

Bratislava, zn. správcu: S 1670.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Obchodný vestník 73/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.04.2017
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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
13. V prihláške podmienenej
pohľadávky
musí byťzákonov
uvedená
aj skutočnosť,
na základe
ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods.
3
ZKR).
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku 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 7.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008267
Spisová značka: 2K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AVICENUM, s. r. o., so sídlom
Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 36 045 250, správcom ktorého je JUDr. Pavol Malich, so sídlom kancelárie
Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 277, o návrhu na vstup do konania,
rozhodol
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Súd povoľujeVydáva
vstup Ministerstvo
nového veriteľa:
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
so sídlom
Cintorínska
21, 814 99
Bratislava, IČO:
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov na veriteľa:
svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
35 776 005, do konkurzného
konania
namiesto
pôvodného
Finančné
riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500,
s pohľadávkou v celkovej sume 532,46 €.
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Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

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, s pohľadávkou v celkovej sume 532,46 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008268
Spisová značka: 2K/43/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Žilincová, nar.
25.03.1972, bytom Brezová 721, 900 42 Dunajská Lužná, správcom ktorého je: JUDr. Dušak Repák, so sídlom
kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 404
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 404, z funkcie
správcu úpadcu: Andrea Žilincová, nar. 25.03.1972, bytom Brezová 721, 900 42 Dunajská Lužná.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008269
Spisová značka: 8K/18/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: GALLEGOS s.r.o., Ružová dolina 16648/8, 821
09 Bratislava, IČO: 50 375 423, právne zast.: JUDr. Eva Matisková, so sídlom kancelárie: Ružová dolina 8, 821 09
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GALLEGOS s.r.o., Ružová dolina 16648/8, 821 09
Bratislava, IČO: 50 375 423
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: GALLEGOS, s.r.o., Ružová dolina 16648/8, 821 09 Bratislava, IČO: 50
375 423.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
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Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008270
Spisová značka: 8K/24/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: No Comment Group, s.r.o., Hattalova 12/A,
831 03 Bratislava, IČO: 35 743 611, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: No Comment Group, s.r.o.,
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 743 611
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: No Comment Group, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, IČO:
35 743 611.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K008271
Spisová značka: 4K/22/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 29113/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom Mestská
záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom
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I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom Mestská
záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 091.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom
kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1680.
III.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
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referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008272
Spisová značka: 4K/23/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Arenio group s.r.o., so sídlom Riazanská 62b, 831 03
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 900 493, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 68308/B, zast. Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47
234 776 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová
18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č.: 24215/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica,
IČO: 47 129 026.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008273
Spisová značka: 2K/83/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Attila Kósa, bytom 976 11 Selce, Družstevná
524/2, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka - FORTUS s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Uľanská cesta 4, IČO: 36 038 105, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vložka č. 6110/S, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka FORTUS s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Uľanská cesta 4,
IČO: 36 038 105.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty T.R.I. Solutions k.s., so sídlom kancelárie 974 01
Banská Bystrica, Lazovná 20.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§
127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§
127 C. s. p.) 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).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008274
Spisová značka: 2K/22/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vinohradnícka spoločnosť s.r.o, so sídlom
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO:
36 206 393, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 29114/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Vinohradnícka spoločnosť s.r.o, so sídlom Mestská záhrada 5321,
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008275
Spisová značka: 2R/5/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Martina Čambalová, s miestom podnikania
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 33 837 996, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie z a s t a v u j e
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho písomného doručenia v troch vyhotoveniach na
Okresný súd Banská Bystrica.
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané, datované a musí byť uvedená spisová značka tohto konania.
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).
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.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej.
Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav veci.
Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať až do rozhodnutia o odvolaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008276
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu, takto
rozhodol
Súd osvedčuje, že obchodnej spoločnosti EUROPA SC ZV II a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO:
43 924 123 dňa 23.11.2016 márne uplynula lehota na podanie žaloby proti JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom
kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správcovi konkurznej podstaty úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 na vylúčenie majetku, a to parcely
registra „C“, parcelné číslo 1166/16 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 614 m2 a parcely registra „C“, parcelné
číslo 1166/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1.141 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva číslo 9007
evidovanom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom pre okres: Zvolen, katastrálne územie: Zvolen zo
súpisu konkurznej podstaty zapísaného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler
Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska Republika, FN 36924a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje
deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008277
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu, takto
rozhodol
Súd osvedčuje, že obchodnej spoločnosti VAV Development s.r.o., so sídlom na ulici Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 038 148 dňa 21.11.2016 márne uplynula lehota na podanie žaloby proti JUDr. Matúšovi
Boľošovi, so sídlom kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správcovi konkurznej podstaty úpadcu V A V
invest, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 na vylúčenie
majetku, a to pozemkov parcela registra „C“, parcelné číslo 1078/1 - ostatné plochy vo výmere 6.740 m2 a parcela
registra „C“, parcelné číslo 1078/4 - ostatné plochy vo výmere 108 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva číslo
5813 evidovanom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres: Banská Bystrica, katastrálne
územie: Banská Bystrica a pozemkov parcela registra „C“, parcelné číslo 1102/1 - ostatné plochy vo výmere 4.962
m2 a parcela registra „C“, parcelné číslo 1102/5 - ostatné plochy vo výmere 1.505 m2, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva číslo 5829 evidovanom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres: Banská
Bystrica, katastrálne územie: Banská Bystrica zo súpisu konkurznej podstaty zapísaného do súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska Republika,
FN 36924a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje
deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008278
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu, takto
rozhodol
Súd osvedčuje, že obchodnej spoločnosti Byty A s.r.o., so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46
868 038 dňa 21.11.2016 márne uplynula lehota na podanie žaloby proti JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom
kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správcovi konkurznej podstaty úpadcu V A V invest, s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 na vylúčenie majetku, a to
pozemkov parcela registra „C“, parcelné číslo 3341/62 - trvalé trávnaté porasty vo výmere 321 m2, parcela registra
„C“, parcelné číslo 3341/74 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2, parcela registra „C“, parcelné číslo
3341/75 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 102 m2, parcela registra „C“, parcelné číslo 3341/76 - zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 107 m2, parcela registra „C“, parcelné číslo 3352/35 - orná pôda vo výmere 714 m2,
parcely registra „C“, parcelné číslo 3352/36 - ostatné plochy vo výmere 82 m2, parcela registra „C“, parcelné číslo
3352/37 - ostatné plochy vo výmere 30 m2, parcela registra „C“, parcelné číslo 3444/48 - ostatné plochy vo výmere
337 m2, parcela registra „C“, parcelné číslo 3444/49 - ostatné plochy vo výmere 47 m2 a parcela registra „C“,
parcelné číslo 3444/152 - ostatné plochy vo výmere 550 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva číslo 7463
evidovanom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom pre okres: Banská Bystrica, katastrálne
územie: Banská Bystrica, zo súpisu konkurznej podstaty zapísaného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje
deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K008279
Spisová značka: 31K/48/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
IČO: 17 321 123, práv. zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 36 853 186 proti dlžníkovi: WORKMAN s.r.o., so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice, IČO: 45 374 929
uznesením č.k. 31K/48/2016-120 zo dňa 14.02.2017 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 7.4.2017
JUDr. Roman Maščák,

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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K008280
Spisová značka: 32K/13/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: ALBOG, s.r.o., so sídlom: prof. Hlaváča 1887/10, 071 01 Michalovce,
IČO: 45 401 276 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 9-15.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka
do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
Okresný súd Košice I dňa 7.4.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K008281
Spisová značka: 26K/20/2010
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Igor Adamčik, nar.
09.03.1961, trvale bytom Abovská 67, 040 17 Košice o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Igor Adamčik, nar. 09.03.1961, trvale bytom Abovská 67,
040 17 Košice po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008282
Spisová značka: 26K/51/2010
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Valéria Berezňaninová, nar. 27.02.1972,
trvale bytom Hlavná 60, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia 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 Košice I v právnej Konkurzy
veci navrhovateľa
- dlžníka: Valéria Berezňaninová,
nar. 27.02.1972,
Obchodný vestník
73/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
13.04.2017
trvale bytom Hlavná 60, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Valéria Berezňaninová, nar. 27.02.1972, trvale bytom Hlavná 60, 040 01 Košice, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 03.02.2011 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok v
konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. (§ 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008283
Spisová značka: 26K/65/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Pavol Jabrik, nar. 17.12.1978, bytom Veľké Trakany 119,
076 42 Veľké Trakany o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Pavol Jabrik, nar. 17.12.1978, bytom Veľké
Trakany 119, 076 42 Veľké Trakany pre nedostatok majetku dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
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).
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 5.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008284
Spisová značka: 26K/37/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Lacková, nar.
26.12.1976, bytom Clementisova 6, 040 22 Košice o ustanovení správcu podstaty takto
rozhodol

U s t a n o v u j e správcu podstaty: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06
Bratislava, značka správcu: S1765.
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 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

U s t a n o v u j e správcu podstaty: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06
Bratislava, značka správcu: S1765.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 6.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008285
Spisová značka: 26K/71/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Karin TkáčováSadová, rod. Toporčáková, nar. 14.08.1974, bytom Milosrdenstva 461/8, 040 01 Košice - Juh o návrhu na zrušenie
konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Karin Tkáčová-Sadová, rod. Toporčáková, nar. 14.08.1974,
bytom Milosrdenstva 461/8, 040 01 Košice - Juh po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 3.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008286
Spisová značka: 26K/63/2010

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Marcel Juhás, nar. 09.09.1977, trvale
bytom Čermeľské prielohy 7, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Ing. Marcel Juhás, nar. 09.09.1977, trvale bytom Čermeľské prielohy 7, 040 01 Košice,
od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 22.03.2011 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
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kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. (§ 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie
oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o
určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
(§ 166g ods. 5 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
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oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o
určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
(§ 166g ods. 5 ZKR)

Deň vydania: 13.04.2017

Okresný súd Košice I dňa 6.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008287
Spisová značka: 26K/5/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Kopčík, nar. 24.02.1970, bytom
Mikovíniho 15, 040 11 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Ján Kopčík, nar. 24.02.1970, bytom Mikovíniho 15, 040 11 Košice, od pohľadávok,
ktoré dlžníkovi vznikli do 03.04.2014 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok v konaní o
oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. (§ 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania
návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
musel vedieť,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú
informáciu,
keď vedel alebo s prihliadnutím
naaokolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
Obchodný
vestník aj
73/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
13.04.2017
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 6.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008288
Spisová značka: 26K/31/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NEMKON spol. s r. o. Michalovce v
likvidácii, so sídlom Fraňa Kráľa 54, 072 01 Michalovce, IČO: 31 664 377, zastúpeného likvidátorkou: JUDr. Viera
Bodová, správca, so sídlom Žižkova 6, 040 01 Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

O p r a v u j e dátum vyhotovenia uznesenia Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/31/2016-108 zo dňa 04.
novembra 2016 tak, že správne má dátum znieť: 04. októbra 2016.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 5.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008289
Spisová značka: 32R/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alojz Illés, nar.19.7.1957, bytom 941 22 Zemné č.712, IČO:
33 795 916, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka Alojz Illés, nar.19.7.1957, bytom 941 22 Zemné č.712,
IČO: 33 795 916, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Alojz Illés, nar.19.7.1957, bytom 941 22 Zemné č.712, IČO: 33 795 916.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu RESKON, k.s. so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a overiteľov
zmene a doplnení
zákonov
na svojom webovom
sídle:22
www.justice.gov.sk
III. V y z ý v a všetkých
dlžníka niektorých
Alojz Illés,
nar.19.7.1957,
bytom 941
Zemné č.712, IČO: 33 795 916, aby
v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje
pohľadávky
u
správcu.
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IV. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
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reštrukturalizáciu dlžníka Alojz Illés, nar.19.7.1957, bytom 941 22 Zemné č.712, IČO: 33 795 916.

II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu RESKON, k.s. so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky.
III. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Alojz Illés, nar.19.7.1957, bytom 941 22 Zemné č.712, IČO: 33 795 916, aby
v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky u správcu.
IV. U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu takto:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
- nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osoby;
- nadobudnutie, prevod alebo prenájom nehnuteľnej veci, pohľadávky alebo iného oceniteľného práva nad hodnotu
5.000 eur, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí
peňažných prostriedkov, čerpanie a poskytnutie úveru alebo pôžičky;
- vystavenie alebo avalovanie zmenky, resp.iného cenného papiera, zabezpečenie splnenia pohľadávky zo
zmenkového záväzku alebo zabezpečenie splnenia pohľadávky z iných cenných papierov;
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu
záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
- vykonanie úkonu, predmetom ktorého je peňažné alebo nepeňažné plnenie presahujúce sumu 5.000 eur;
- vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
- vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
- pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s dlžníkom, a tiež
k rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok a dojednaní o peňažných alebo
nepeňažných nárokov zamestnanca, vrátane odmien a prémií vedúcich zamestnancov;
- plnenie peňažných záväzkov alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných
sankcií;
- právny úkon medzi dlžníkom a spriaznenými osobami alebo medzi dlžníkom a spriaznenými osobami veriteľov
dlžníka;
- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie dlžníkom podľa § 124 ods.7 ZoKR,
vrátane uznania záväzku alebo nároku pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
V. U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o reštrukturalizačnom konaní známych veriteľov
dlžníka Alojz Illés, nar.19.7.1957, bytom 941 22 Zemné č.712, IČO: 33 795 916, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI. Poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa §49
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
VII. Poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. 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. 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. 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. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do
nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii.
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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Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K008290
Spisová značka: 31R/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova
trieda 52, 949 01 Nitra, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so
sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I. Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949
01 Nitra.
II. Súd ustanovuje správcu Mgr. Ladislava Baráta, s adresou kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, značka správcu:
S1182.
III. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej lehote 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V. Súd určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie podliehajú tieto právne úkony dlžníka:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
- nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
-prevod prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Dlžníka zabezpečovacím právom
alebo vecným bremenom;
-uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
-vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku Dlžníka;
-zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
-vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j. bezodplatného
právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť
plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má
získať;
-vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené záujmy
veriteľa alebo veriteľov Dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok;
-akékoľvek plnenie peňažného záväzku Dlžníka v hodnote prevyšujúcej 6.500,00 eur alebo viacerých peňažných
záväzkov Dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 13.000,00 eur v priebehu šiestich (6) mesiacov;
-uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej
13.000,00 eur;
-uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť
určitú činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch (3) mesiacov;
-pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby Dlžníkom;
-pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom v rozsahu zmeny
dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo nepeňažných
nárokov zamestnanca voči Dlžníkovi po skončení pracovného pomeru;
-vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych úkonov, na
základe ktorých by Dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia
svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom;
-plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
-každý právny úkon medzi Dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi Dlžníkom a spriaznenými osobami
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veriteľov Dlžníka;
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom;
-plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
-každý právny úkon medzi Dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi Dlžníkom a spriaznenými osobami
veriteľov Dlžníka;
-uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej Správcom zo
strany Dlžníka podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku alebo uznania nároku vykonaného pred súdom
v konaní o určenie popretej pohľadávky
- scudzenie nehnuteľného majetku.
VI. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis, inak sa na prihlášku neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška
s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak
sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť
uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. 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.
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. 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. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.
VII. Súd poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 49
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K008291
Spisová značka: 32K/46/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: City Projects s.r.o., so sídlom
Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 116 390, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 794,63 eura pôvodného veriteľa SR - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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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Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.4.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K008292
Spisová značka: 32K/20/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SGL International s.r.o., ,, v
konkurze“, so sídlom 947 01 Martovce č. 75, Martovce, IČO: 45 333 297, ktorého správcom je LexCreditor k.s., so
sídlom kancelárie Štefánikova 49, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 13.500,48 eura pôvodného veriteľa SR - Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.4.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K008293
Spisová značka: 32K/6/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Gálus, nar. 22.11.1953,
bytom Výstavná 13, 949 01 Nitra, ktorého správcom je LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova 49, 949 01
Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 1.010,42 eura pôvodného veriteľa SR - Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.4.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K008294
Spisová značka: 2K/8/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SMIK spol. s r. o., so sídlom Stavbárska
3163/64, 058 01 Poprad - Veľká, IČO: 44 609 493, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SMIK spol. s r. o., so sídlom Stavbárska 3163/64, 058 01
Poprad - Veľká, IČO: 44 609 493.
Ustanovuje správcu: Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/8/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 6.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008295
Spisová značka: 3CoKR/5/2017
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci navrhovateľa: MEKOM UKRAJINA s.r.o., so sídlom
prospekt Majakovského, dom 68, kancelária 233, 022 32 Kyjev, Ukrajina, IČO: 37675879, zastúpeného Mgr.
Milanom Kantuľákom, advokátom, Na pažiti 19, 831 01 Bratislava, IČO: 42 257 557, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, zastúpeného MF
Legal s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 861 642, o odvolaní navrhovateľa - veriteľa
MEKOM UKRAJINA s.r.o., Kyjev proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 8.12.2016 č.k. 2K/40/2016-786
takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) /§ 428 C.s.p./.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
Krajský súd v Košiciach dňa 23.2.2017
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu
K008296
Spisová značka: 4K/8/2016

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SEMOS, spol. s r.o.
Prešov, so sídlom Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31 686 320, správcom ktorého je: JUDr. Michal Jakubek,
so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu SEMOS, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Budovateľská 48,
080 01 Prešov, IČO: 31 686 320, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo
výške 121 874,99 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 6.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008297
Spisová značka: 4K/50/2016
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COOP východ s. r. o., so sídlom Družstevná 24, 066 01
Humenné, IČO: 43 311 251, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, uznesením č. k. 4K/50/2016-45 zo
dňa 13.03.2017
z a s t a v i l konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka COOP východ s. r. o., so
sídlom Družstevná 24, 066 01 Humenné, IČO: 43 311 251.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2017.
Okresný súd Prešov dňa 7.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008298
Spisová značka: 2K/15/2009
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marian Šalamon, nar. 4.2.1951,
bytom Komenského 25, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/15/2009207 zo dňa 10.03.2017 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marian Šalamon, nar. 4.2.1951, bytom
Komenského 25, 085 01 Bardejov po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2017.
Okresný súd Prešov dňa 7.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008299
Spisová značka: 4R/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A.L.K. Humenné, spol. s r.o., so
sídlom Štefánikova 22, 066 01 Humenné, IČO: 36 471 046 správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom
kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
opravuje záhlavie a výrokovú časť uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 4R/2/2016-300 zo dňa 23.03.2017 v časti
sídla dlžníka, ktoré správne znie:
„Štefánikova 22, 066 01 Humenné“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 7.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008300
Spisová značka: 40K/19/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne Monika Vydrnáková, rod. Vaská,
nar. 28.04.1977, bydliskom Mierové námestie 83/55, 914 41 Nemšová, uznaného za malý, ktorého správcom je
KRIVANKON, k. s. so sídlom kancelárie Ul. Obrancov mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 47 752 785,
značka správcu S1704, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Monika Vydrnáková, rod. Vaská, nar. 28.04.1977, bydliskom Mierové námestie 83/55,
914 41 Nemšová sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 7.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008301
Spisová značka: 38K/3/2016

Okresný súd Trenčín právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi obchodnej
spoločnosti Play&Funny s. r. o. so sídlom Bratislavská 54, 911 06 Trenčín, IČO 47 117 214, uverejňuje uznesenie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 3Obdo/76/2016 zo dňa 29.03.2017
3Obdo/76/2016-247
Uznesenie
Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: Play&Funny s. r. o. so sídlom Bratislavská 54, 911 06
Trenčín, IČO 47 117 214, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.
zn. 38K/3/2016, o dovolaní predbežného správcu JUDr. Otta Markecha proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z
20.septembra 2016, č.k. 1CoKR/55/2016-216, takto
rozhodol:
Dovolanie odmieta.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.
V Bratislave, 29. marca 2017
JUDr. Ľubomíra Kúdelová, v.r.
predsedníčka senátu
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
správnosť vyhotovenia:

Za
Katarína Helleschová
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JUDr. Ľubomíra Kúdelová, v.r.
predsedníčka senátu
Za správnosť vyhotovenia:
Katarína Helleschová
Okresný súd Trenčín dňa 7.4.2017
Mgr. Ľubomíra Kúdelová, vyšší súdny úradník
K008302
Spisová značka: 40K/20/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979,
trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, uznesením č.k. 40K/20/2016-133 zo dňa 13.03.2017 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 7.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K008303
Spisová značka: 36K/10/2017

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Antálek, nar. 07.11.1968, bytom
Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Martin Antálek, nar. 07.11.1968, bytom Okružná 1025/20, 927 01
Šaľa.
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. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 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 si 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 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.
Doručením prihlášky
do elektronickej
schránky
správcu
sa prihláška
považuje
za doručenú
aj na súde.(§
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku 28 ods. 2
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
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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

1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ73/2017
prihlasuje svoju pohľadávku
vyplnenou
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška
sa podáva
na
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
13.04.2017
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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.(§ 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
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).
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti 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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K008304
Spisová značka: 25K/47/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vanda Skácelová, nar. 30.1.1969, 919
61 Borová 56, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, o žiadosti
správcu o poukázanie nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava,
nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanej časti preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 131/2014 a
to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008305
Spisová značka: 25K/47/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vanda Skácelová, nar. 30.1.1969, 919
61 Borová 56, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, o žiadosti
správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu nákladov konkurzu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, preddavok
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 1 659,70 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu nákladov
konkurzu vo výške 1 659,70 eur evidovaného pod pol. reg. D18 6/2016 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008306
Spisová značka: 25K/21/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALTAJA s.r.o., IČO: 44 523 823,
Hlavná 14, Šaľa, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 25400/T,
správcom ktorého
JUDr. Miroslav
Belica,
so sídlom
kancelárie:
Štefánikova
trieda
949 01 Nitra,
o návrhu
Vydávaje:
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. 9,
o Obchodnom
vestníku
nadobúdateľa pohľadávky:
NIKOS
INVEST
s.r.o., zákonov
IČO: 45na686
840,A.
Wágnera
32, 984 01 Lučenec na jeho vstup do
a o zmene
a doplnení
niektorých
svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
konania, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALTAJA s.r.o., IČO: 44 523 823,
Hlavná 14, Šaľa, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 25400/T,
správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky: NIKOS INVEST s.r.o., IČO: 45 686 840,A. Wágnera 32, 984 01 Lučenec na jeho vstup do
konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: NIKOS INVEST s.r.o., IČO: 45 686 840,A. Wágnera 32, 984 01
Lučenec, namiesto pôvodného veriteľa UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o., IČO: 45 942 048, Rekreačná časť Ružiná
135, 985 52 Divín v rozsahu pohľadávky v celkovej výške 89.804,98 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008307
Spisová značka: 25K/25/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č.49, 917 83 Trnava (0338821 511 fax: 033/88 21 191
elektronická adresa : podatelnaOSTT@justice.sk
Váš list číslo Naše číslo
Vybavuje/(
25K/25/2016

Trnava
Mgr. Spálová 7.4.2017

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 25K/25/2016
VEC
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci 25K/25/2016 navrhovateľa - veriteľa: Mesto Gbely, so sídlom
Námestie Slobody 1261, 908 45 Gbely, IČO: 309524, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
TEHELŇA GBELY, s.r.o., IČO 34 097 040, Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely, zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 62/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu :
Veriteľ č. 1
Veriteľ č. 2
Veriteľ č. 3
Veriteľ č. 4
Veriteľ č. 5

:
:
:
:
:

Mesto Gbely, Námestie Slobody 1261, 908 45 Gbely, IČO: 309524
Dom pokojnej staroby Gbely, n.o., Prof. Čárskeho 273, 908 45 Gbely
Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely, Učňovská 700/6,908 45 Gbely
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

o termíne pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň
18. 05. 2017 o 08.30 hod., č. d. 244, 1. poschodie, budova Okresného súdu Trnava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sa končí dokazovanie, aaovo
veciach,
v ktorých
sa nenariaďuje
pojednávanie
najneskôr
do vyhlásenia rozhodnutia vo
zmene
a doplnení
niektorých
zákonov na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
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Deň vydania:
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

JUDr. Dagmar Valocká
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K008308
Spisová značka: 36K/24/2016

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989, bytom 927
01 Šaľa, správcom majetku ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava,
uznesením č.k. 36K/24/2016-91 zo dňa 03.03.2017, povolil vstup nového veriteľa: KE-GROUP, s.r.o., so sídlom
Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 43 810 845, namiesto pôvodného veriteľa FIT & HARMONY, s.r.o., so sídlom Štúrova
42, 927 01 Šaľa, IČO: 43 810 845 v rozsahu pohľadávky v celkovej výške 35 694,21 eur, zapísanej v zozname
pohľadávok pod poradovým číslom 2.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K008309
Spisová značka: 36K/9/2017

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Duhaj, nar. 27.05.1961, bytom
Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Peter Duhaj, nar. 27.05.1961, bytom Gazdovský rad 44/21, 929 01
Šamorín.
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. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 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 prvejVydáva
schôdze
veriteľov
štvrtú podrobnú
písomnú
o týchto
skutočnostiach.
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikysprávu
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov

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. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín.
Obchodný vestník 73/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.04.2017
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 si 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 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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.(§ 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
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).
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pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
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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
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).
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K008310
Spisová značka: 36K/8/2017

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Eva Antálková, nar. 18.12.1965, bytom
Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ing. Eva Antálková, nar. 18.12.1965, bytom Okružná 1025/20, 927
01 Šaľa
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. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie: Komenského 33, 927 05 Šaľa.
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 si 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 veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
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2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
38 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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.
Obchodný
vestník 73/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.04.2017
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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.(§ 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K008311
Spisová značka: 28K/6/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MOVET spol. s r.o., Krajinská 3, 921 01
Piešťany, IČO: 36 532 754, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 13843/T, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: MOVET spol. s r.o., Krajinská 3, 921 01 Piešťany,
IČO: 36 532 754.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K008312
Spisová značka: 23R/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka: MOVIS-AGRO, AK, spol. s.r.o.,
Horská cesta 1804/9, 901 01 Skalica, IČO 34113771, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.:
Sro, vložka č. 885/T, o určenie, či sa na podanie, ktorým boli v reštrukturalizácii uplatnené pohľadávky, prihliada ako
na prihlášky, takto
rozhodol
I.
Na podanie veriteľa REGNO s.r.o., Jasenica č. 321, 018 17, IČO: 43 902 464, ktorým si uplatňuje
pohľadávku, sa ako na prihlášku neprihliada.
II.
Na podanie veriteľa Státní veterinární ústav Olomouc, Jakoubka ze Stříbra č. 1, 779 00 Olomouc, IČO:
13 642 103, ČR ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 5.800 Eur, sa ako na prihlášku neprihliada.
III.
Na podanie veriteľa TOKO AGRI a.s., Na Strži 1702/65, Praha, IČO: 28 888 901, ČR, ktorým si
uplatňuje pohľadávku v sume 446.859,90 Eur, sa ako na prihlášku neprihliada.
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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III.
Na podanie veriteľa TOKO AGRI a.s., Na Strži 1702/65, Praha, IČO: 28 888 901, ČR, ktorým si
uplatňuje pohľadávku v sume 446.859,90 Eur, sa ako na prihlášku neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.4.2017
JUDr. Katarína Poláková, vyšší súdny úradník
K008313
Spisová značka: 1K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dávid Lejko, nar. 8.4.1986, 034 95
Likavka, správcom ktorého je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, v
časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi: JUDr. Marekovi Olekšákovi, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 7.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K008314
Spisová značka: 3K/26/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K+B AIR, s.r.o., so sídlom Textilná 23,
034 05 Ružomberok, IČO: 36 427 519, uznesením 3K/26/2011-116 zo dňa 9.3. 2017 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 1.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 7.4.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K008315
Spisová značka: 3K/13/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOM REMESELNÍKOV VK, s.r.o., so
sídlom Vyšnokubínska 43/75, 026 01 Vyšný Kubín, IČO: 36 427 624, správcom ktorého je Crossdefault Management
Group, k.s., IČO: 45 462 801, so sídlom kancelárie Daniela Dlabača 28, 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 postúpenej pohľadávky vo
výške 960 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
500, Daňový úrad Žilina
zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky vo
výške 960 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6.
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 postúpenej pohľadávky.
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 7.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008316
Spisová značka: 3K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Kolčák, nar. 21.2.1968, bytom Grúňanská 981, 029
44 Rabča, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Kolčák Služby - Obchod - Doprava, IČO: 33 756 465, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.1.2017, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Kolčák, nar. 21.2.1968, bytom Grúňanská 981, 029 44 Rabča,
podnikajúci pod obchodným menom Pavol Kolčák Služby - Obchod - Doprava, IČO: 33 756 465, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.1.2017.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie Republiky 16, 010 01 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.2.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/3/2017. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je
potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj
zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške
doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.

Súd otvára malý konkurz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.

Súd otvára malý konkurz.

VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené
neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce
sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti
musí byť podľa § 52 ods. 2 CSP okrem všeobecných náležitostí podania (§127 ods. 1 CSP) uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 6.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008317
Spisová značka: 6K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: Mgr. Andrea Šperková, Palárikova 76, 022 01 Čadca, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: G.M.D. s.r.o., so sídlom Horelica 302, 022 01 Čadca, IČO: 44
633 645, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: G.M.D. s.r.o., so sídlom Horelica 302, 022 01 Čadca, IČO: 44 633 645 pre
nedostatok majetku zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní je potrebné uviesť: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a 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).
Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú až
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok
majetku v Obchodnom vestníku (§ 20 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 6.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K008318
Spisová značka: 6R/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BTG HOLDING
s r.o., so sídlom Ľubochnianska
9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.
18407/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: BTG HOLDING s. r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04
Bratislava, IČO: 35 759 089
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: BTG HOLDING s. r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
IČO: 35 759 089.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: BTG HOLDING s. r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava,
IČO: 35 759 089.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08
Bratislava, zn. správcu: S1690.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie 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 určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b)
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevodu majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve
alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo akékoľvek zaťaženie majetku Dlžníka
zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, pôžičke alebo zmluvy o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov Dlžníkom;
e)
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníkom alebo k vzniku
ručiteľského záväzku Dlžníka;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
právne úkony bez primeraného protiplnenia alebo vykonanie zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
právne úkony ukracujúce záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
akékoľvek plnenie peňažného záväzku zo strany Dlžníka vo výške presahujúcej 6.500,- Eur alebo
viacerých peňažných záväzkov voči tomu istému subjektu vo výške presahujúcej sumu 13.500,- Eur v priebehu
šiestich mesiacov;
j)
zmluvy, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 9.000,- Eur;
k)
zmluvy, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť určitú
činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch mesiacov;
l)
právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch;
m)
plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
n)
všetky právne úkony, ktoré Dlžník vykoná voči osobe s ním spriaznenej alebo medzi Dlžníkom a
spriaznenými osobami veriteľov Dlžníka;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
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sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 122 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. 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 náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
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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K008319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brány SK s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 752 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/4/2016 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka Brány SK s.r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo,
IČO: 44 752 041

podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení

Miesto konania: Cukrová č. 14, 813 39 Bratislava
Dátum konania: 06.04.2017
Začiatok konania: 10,40 hod.

Prítomní:
- Mgr. Ľubomír Bugáň, správca
- členovia veriteľského výboru:

Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava
design home s.r.o., Brno
BH SM, s.r.o., Bratislava

PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver

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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AD 1. Otvorenie

Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal poverený správca Mgr. Ľubomír
Bugáň, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.

AD 2. Voľba predsedu veriteľského výboru

Poverený správca Mgr. Ľubomír Bugáň vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe
predsedu veriteľského výboru, pričom za predsedu veriteľského výboru navrhol veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.
Prítomní členovia veriteľského výboru hlasovali o voľbe predsedu veriteľského výboru veriteľa: Sberbank Slovensko,
a.s., so sídlom v Bratislave, IČO: 17 321 123.

Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava
design home s.r.o., Brno
BH SM, s.r.o., Bratislava

PROTI:
ZDRŽAL SA:

nikto

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 01-VV-8R/4/2016
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127, ods. (5) ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom v Bratislave, IČO: 17 321 123.

AD 3.
V rámci uvedeného bodu dlžník informoval o stave prípravy reštrukturalizačného plánu a členovia
veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci reštrukturalizačného konania.
Poverený správca Mgr. Ľubomír Bugáň vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o schválení
spôsobu vzájomnej komunikácie medzi dlžníkom, správcom a členmi veriteľského výboru prostredníctvom eVydáva 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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spôsobu vzájomnej komunikácie medzi dlžníkom, správcom a členmi veriteľského výboru prostredníctvom emailovej pošty.

Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava
design home s.r.o., Brno
BH SM, s.r.o., Bratislava

PROTI:
ZDRŽAL SA:

nikto

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 02-VV-8R/4/2016
Veriteľský výbor schvaľuje s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127, ods. (5) ZKR spôsob
komunikácie prostredníctvom e-mailovej pošty.

AD 4.
Prvé
zasadnutie
veriteľského
výboru
ukončil
jeho
predseda,
veriteľ
Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom v Bratislave, IČO: 17 321 123., ktorý prítomným poďakoval za ich účasť,
pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 01-VV-8R/4/2016
a uznesenia 02-VV-8R/4/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom
vestníku.

V Bratislave, 06.04.2017

................................................................
predseda veriteľského výboru
Sberbank Slovensko, a.s.
zastúpený: Mgr. Ivana Vojtášová
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K008320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NAVIGRAF GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 354 620
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/35/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/35/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu NAVIGRAF GROUP s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, IČO:
46 354 620
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru, ktoré sa konalo dňa 31.03.2017 o 10:45 hodine v kancelárii
správcu na Legionárskej 1/C, 831 04 Bratislava

Prítomní členovia veriteľského výboru:
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o., v zastúpení: Rödl & Partner Advokáti, s.r.o., JUDr. Juraj Köllner, advokát,
na základe plnomocenstva
Československá obchodná banka, a.s., v zastúpení: Mgr. Erika Ševčíková, na základe poverenia
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, v zastúpení: Slovenská konsolidačná, a.s., Ing. Ľudmila Mravcová,
na základe poverenia

Ďalšie prítomné osoby:
JUDr. Marek Letkovský, správca

Predmet rokovania zasadnutia veriteľského výboru:
A. Otvorenie, úvod
B. Voľba predsedu veriteľského výboru
C. Záver

Ad A.
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:45 hodine správca privítaním prítomných členov veriteľského výboru
a oboznámením s programom zasadnutia. V úvode správca skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo
zvolané ním na schôdzi veriteľov dňa 31.03.2017, ktorá bezprostredne predchádzala zasadnutiu veriteľského
výboru a že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Ad B.
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Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o. ako veriteľa
s najvyšším počtom hlasov spomedzi členov veriteľského výboru. Navrhnutý veriteľ súhlasí s voľbou do funkcie
predsedu veriteľského výboru, na základe čoho dal správca o návrhu na voľbu predsedu veriteľského výboru
hlasovať.
Hlasovanie:
ZA:

3 hlasy

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

Správca skonštatoval, že veriteľský výbor za svojho predsedu jednohlasne zvolil člena veriteľského výboru
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.. Bolo prijaté uznesenie č.1:
Veriteľský výbor za svojho predsedu zvolil Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o..

Ad C.
Keďže program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný, správca poďakoval prítomným členom
veriteľského výboru za účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 10:50 hodine.

____________________________
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.
Predseda veriteľského výboru
v z. Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
JUDr. Juraj Köllner, advokát

K008321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 841 885
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/17/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/17/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE - I. kolo
V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/ správca úpadcu DEVELOPMENT
1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 841 885, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Bratislava I, č. k. 8K/17/2016, JUDr. Alexandra Molnárová ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovnú peňažnú pohľadávku:

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

50

Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník
položky majetku položky majetku

2

Peňažná
pohľadávka

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Deň vydania: 13.04.2017

Podielové
spoluvlastníctvo

Dunajská, a.s., Dunajská Nárok na zaplatenie odplaty za
46, 811 08 Bratislava, IČO: stavebné práce a dodané materiály v 1/1
35 823 151
zmysle Zmluvy o dielo

Súpisová
hodnota
majetku

3 834 790,04 €

- podrobné informácie ponukového konania budú záujemcom poskytnuté správcom za nenávratný poplatok vo
výške 250,- EUR, ktorý je príjmom konkurznej podstaty,
- lehota je maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
- na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K008322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/34/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ivan Cako, nar. 28.12.1972, bytom Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava
týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 7.4.2017 od veriteľa Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759, a
to: súhrnná prihláška pohľadávok s poradovým č. 1 až č. 3, v celkovej sume 430,- €, nezabezpečené, ktoré boli
zapísané do konečného zoznamu pohľadávok dňa 10.4.2017 pod poradovým číslom 157-159.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K008323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Valéria Doležalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
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Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/73/2016 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/73/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca Mgr. Valéria Doležalová, bytom 9.
mája 30/B, 900 29Nová Dedinka, Slovenská republika, nar. 26.11.1985 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 4K/73/2016 zo dňa 04.04.2017 bol vyhlásený malý konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
Mgr. Valéria Doležalová, address 9. mája 30/B, 900 29Nová Dedinka, Slovak republic, born 26.11.1985 (hereinafter
only ,,Bankrupt“), my duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I, no. 4K/73/2016 dated
04th of April 2017 small bankruptcy was declared on the Bankrupt’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10. 04. 2017. Dňom
11.04.2017 bol vyhlásený malý konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 10 of April 2017. Small bankruptcy was declared
on 11th of April 2017
.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „BRA“ ) applies:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na
úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. 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 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy
defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy
a request on restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution
(§ 23 sec. 2 BRA).

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

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Radoslav Hajdúch, správca, Námestie Martina Benku
9, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Bratislava I,
Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Radoslav Hajdúch, bankruptcy
trustee, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, Slovak Republic, 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 - Okresný súd Bratislava I, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the
period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

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

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

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

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

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

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration 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).

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

11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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

54

Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

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).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29
sec. 4 BRA).

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

15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the 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).

16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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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).
17. 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).

18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The 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).

19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. 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).

20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if
in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection
of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a
sec. 3 Civil process order).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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V Bratislave, dňa 10.04.2017 / In Bratislava 10.04.2017
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca / bankruptcy trustee

K008324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Valéria Doležalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 30/B, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/73/2016 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/73/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radoslav Hajdúch - správca dlžníka Mgr. Valéria Doležalová, bytom 9. mája 30/B, 900 29Nová Dedinka,
Slovenská republika, nar. 26.11.1985, týmto v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len"ZKR")
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na Námestí Martina Benku 9 v Bratislave, a to v pracovných dňoch od 9. 00 hod. do 11. 00 hod. a
od 13. 00 hod. do 15. 00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu je potrebné vopred oznámiť správcovi telefonicky na
čísle 02/50202911 alebo písomne na e-mailovú adresu: judr.radoslav.hajduch@gmail.com. Pri nahliadaní do
správcovského spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym preukazom,
zástupcovia účastníkov konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K008325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVA SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Dňa 06.03.201 bol v Obchodnom vestníku č. 45/17 zverejnený súpis všeobecnej podstaty úpadcuIng. Miloš Ihnát,
nar. 16.09.1956, bytom Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava, št. občan SR (ďalej len "úpadca") s nesprávnym
opisom súpisovej zložky majetku č.1. Správca týmto opravuje súpisovú zložku majetku č. 1 súpisu všeobecnej
podstaty nasledovne:
1.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
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Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 294
Druh pozemku: trvalé trávnaté porasty
Výmera: 461 m2
Číslo listu vlastníctva: 1054
Spoluvlastnícky podiel:

15/120

Katastrálne územie: Kremnička
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 57,62 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Mgr. Milena Nosková

K008326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Viera Findurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 524/2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec:

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku úpadcu - oprava

V súlade s ustanovením § 95 a nasl., najmä § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) si Vás týmto dovoľujem oboznámiť
s návrhom konečného rozvrhu výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorého súčasťou je aj
prehľad veriteľov s uvedením výšky ich uplatnenej pohľadávky, vrátane výšky zistenej pohľadávky a sumy jej
uspokojenia.

A.

1.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Všeobecne

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.07.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.07.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
148/2015 dňa 04.08.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu Úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Bratislava I o odvolaní a ustanovení nového správcu zo dňa 02.12.2015 ustanovený: Mgr. Marek
Piršel – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu S1670
(ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 235/2015 dňa
08.12.2015.

II. Zisťovanie a zabezpečovanie majetku, súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie
a spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty (viď príloha)
a oddelenej podstaty. Majetok všeobecnej podstaty tvorili:

a)

Peňažná pohľadávka z účtu v Tatra banka, a.s. vo výške 147,48 EUR;

b)
Hnuteľne veci - súpisová zložka č. 1 až 9 v celkovej súpisovej hodnote vo výške 320,- EUR. Po
vylúčení časti hnuteľných vecí predstavoval výťažok z predaja sumu vo výške 45,- EUR;
c)
Iná majetková hodnota - finančné prostriedky získané vykonávaním pravidelných zrážok z dôchodku
Úpadcu počnúc vyhlásením konkurzu až po súčasnosť v celkovej výške 1.919,62 EUR;
d)
Iná majetková hodnota – vrátená daň z príjmu fyzickej osoby za rok 2015 v celkovej výške 354,00
EUR;
e)
Iná majetková hodnota – vratka z ročného zúčtovania zo zdravotného poistenia za rok 2015
v celkovej výške 46,94 EUR;
f)
Vrátený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v celkovej výške 663,88
EUR;
g)
Iná majetková hodnota – vratka z ročného zúčtovania zo zdravotného poistenia za rok 2016
v celkovej výške 1,02 EUR.

Na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu veriteľov boli správcom dňa 29.6.2016 vylúčené zo súpisu položky
č. 1 až 2 a č. 4 až 8 (písm. b) vyššie), pričom Správcovi sa podarilo speňažiť súpisovú zložku 3 – botník za sumu
15,- EUR a súpisovú zložku č. 9 – posteľ bez matracov za sumu 30,- EUR.

Finančné vyjadrenie speňaženia všeobecnej podstaty ku dňu podania tohto návrhu predstavujú finančné prostriedky
v celkovej výške 3.177,97 EUR (bližšie v tabuľke).

III. Odporovacie právne úkony

Správca nezistil žiadne odporovacie právne úkony vykonané Úpadcom.

IV. Prihlášky pohľadávok, zisťovanie a popieranie prihlásených pohľadávok
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V konkurze na majetok Úpadcu bola v zákonnej 45- dňovej lehote prihlásená celkovo jedna pohľadávka
nezabezpečeného veriteľa v celkovej sume 5.216,88 EUR a jedna pohľadávka zabezpečeného veriteľa v celkovej
sume 83.664,24 EUR.

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bolo do konkurzu prihlásených 6 pohľadávok troch nezabezpečených
veriteľov v celkovej sume 13.959,47 EUR.

V zmysle § 32 ods. 1 ZKR prihlásené pohľadávky správca s odbornou starostlivosťou preskúmal.

Správca poprel celú prihlásenú pohľadávku veriteľa - Vlastníci bytov SNP 2-8, SNP 2,4,6,8
903 01 Senec v celkovej výške 92,05 EUR.

Správca zistil pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 19.084,30 EUR. Správca po vyhotovení
rozvrhu oddelenej podstaty, do všeobecnej podstaty zaraďuje neuspokojenú pohľadávku veriteľa PSS, a.s. vo výške
26.202,58 EUR.

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať zo všeobecnej podstaty je
teda 45.286,88 EUR.

V.

Zmena konkurzných veriteľov

V predmetnom konkurznom konaní nedošlo k zmene konkurzných veriteľov.

VI.

Speňažovanie

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

Výťažok z konkurzu Úpadcu Mgr. Viery Findurovej patriaci do všeobecnej podstaty
Právny dôvod vzniku

Suma výťažku v EUR

Peňažná pohľadávka z účtu

147,48 EUR

Finančná hotovosť získaná v dôsledku pravidelne vykonávaných mesačných zrážok zo mzdy Úpadcu
1.919,62 EUR
01/2016 – 02/2017
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Vrátená daň z príjmu fyzickej osoby za rok 2015

354 EUR

Vratka z ročného zúčtovania zo zdravotného poistenia za rok 2015

46,94 EUR

Úroky ako odmena za zriadenie bežného účtu

0,03 EUR

Výťažok zo speňaženia hnuteľného majetku – posteľ

30 EUR

Výťažok zo speňaženia hnuteľného majetku – botník

15 EUR

Vrátený preddavok

663,88 EUR

Vratka z ročného zúčtovania zo zdravotného poistenia za rok 2016

1,02 EUR

SPOLU

3.177,97 EUR

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

VII.

Výťažok

Konkurznú podstatu konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 6K/26/2015 tvorí
osobitná (viď. Príloha) a všeobecná podstata. Správca týmto konštatuje, že všeobecnú podstatu tvorí výťažok
v celkovej sume 3.177,97 EUR.

VIII.

Pohľadávky proti podstate a odmena správcu

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote
831,54 EUR, z toho pohľadávky proti podstate vo výške 724,33 EUR boli priebežne správcom uhradené,
neuhradené pohľadávky proti všeobecnej podstate prestavujú celkovú sumu vo výške 107,21 EUR. Žiaden
výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli pohľadávky proti podstate rozpočítané bez
rozdielu na všetky súpisové zložky majetku.

V ďalšom je potrebné spomenúť, že predmetná suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané
nevyhnutné náklady spojené so správou majetku do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich
s administratívou konkurzu vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Tieto pohľadávky sa
uspokoja tak, že najprv sa uspokoja pohľadávky správcu, súdny poplatok a potom ďalšie pohľadávky.

Jednotlivé pohľadávky proti podstate:

Pohľadávky proti všeobecnej podstate
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Pohľadávky proti podstate súvisiace s činnosťou správcu do konania 1.

schôdze veriteľov – JUDr. Eva Bieliková

Pohľadávka
proti
Poradie uspokojenia
podstate v EUR
V zmysle ustanovenia
663,88 Eur
ods. 2 písm. a) ZKR
V zmysle ustanovenia
33,50 Eur
ods. 2 písm. c) ZKR
V zmysle ustanovenia
5,75 Eur
ods. 2 písm. c) ZKR
V zmysle ustanovenia
14,70,- Eur
ods. 2 písm. c) ZKR

2.

§
§
§
§

Čas vzniku pohľadávky Právny dôvod vzniku pohľadávky
Veriteľ
proti podstate
proti podstate
87
Paušálna odmena správcu podľa JUDr.
27.03.2015
Uznesenia OS BA I. sp.zn. 6K/26/2015 Bieliková
87
JUDr.
21.9.2015
Vyúčovanie náhrad cestovného
Bieliková
87
JUDr.
21.9.2015
Hotové výdavky
Bieliková
87
JUDr.
21.9.2015
Hotové výdavky
Bieliková

Stav
Eva
Eva
Eva
Eva

uspokojené
uspokojené
uspokojené
uspokojené

Pohľadávky proti podstate súvisiace s činnosťou správcu po konaní 1. Schôdze

veriteľov – Mgr. Marek Piršel

Pohľadávka
proti podstate Poradie uspokojenia
v EUR
21,82
DPH

Eur

Čas
vzniku
Právny dôvod
pohľadávky
podstate
proti podstate

s V zmysle ustanovenia § 87
1/2016
ods. 2 písm. a) ZKR

9,30 Eur

V zmysle ustanovenia § 87
2015 - 2016
ods. 2 písm. c) ZKR

5,26 Eur

V zmysle ustanovenia § 87
23.03.2016
ods. 2 písm. c) ZKR

20,83 Eur

V zmysle ustanovenia § 87
12.02.2016
ods. 2 písm. c) ZKR

6,50 - Eur

50,- Eur

vzniku

pohľadávky

proti

Veriteľ

Stav

Mgr. Marek
Úhrada odmeny správcu KP z dosiahnutého
Piršel,
neuspokojené
výťažku podľa ust. § 20 ods. 2 vyhlášky MSSR
správca
Mgr. Marek
Priebežná úhrada poštovného
Piršel,
neuspokojené
správca
Mgr. Marek
Hotové výdaje - notár
Piršel,
neuspokojené
správca
Mgr. Marek
Cestovné náhrady v zmysle zák.č. 283/2002 Z.z. Piršel,
neuspokojené
správca

V
zmysle
položky
5
sadzobníka
o súdnych 2016/deň
Okresný súd
poplatkoch - zákon č. konečného
Súdny poplatok
uspokojené
Bratislava I
71/1992 Zb. o súdnych rozvrhu výťažku
poplatkov
Budúce výdavky súvisiace s preposielaním sumy
V zmysle ustanovenia § 87
uspokojenia
jednotlivých
veriteľov
vrátane Mgr. Marek
ods. 2 písm. c) ZKR
2016
predpokladaných výdavkov súvisiacich s vedením Piršel,
neuspokojené
účtu ku dňu predpokladaného vykonávania úhrad správca
z konečného rozvrhu

B.

ROZVRHOVÁ ČASŤ

1.

Rozvrh- rozdelenie výťažku veriteľom

Návrh rozdelenia konečného výťažku speňaženia majetku Úpadcu vychádza z nasledujúcich skutočností:

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

62

Obchodný vestník 73/2017

-

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

Celkový výťažok získaný speňažením majetku úpadcu predstavuje sumu 3.177,97 EUR.

Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu
sumu 831,54 EUR.
-

K uspokojeniu veriteľov ostal výťažok zo speňaženia majetku úpadcu vo výške 2.346,43 EUR.

V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené v
rovnakom pomere na úrovni 5,18126 %.

Veriteľ

Suma prihlásenej pohľadávky

Suma zistenej pohľadávky

Čistá výška uspokojenia

PSS, a.s. – v nezabezpečenom rozsahu
Slovenská sporiteľňa a.s.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
VÚB, a.s.
Spolu

26.202,58 EUR
5.216,88 EUR
4.121,32 EUR
9.746,10 EUR
45.286,88 EUR

26.202,58 EUR
5.216,88 EUR
4.121,32 EUR
9.746,10 EUR
45.286,88 EUR

1.357,62 EUR
270,30 EUR
213,54 EUR
504,97 EUR
2.346,43 EUR

Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 16 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku schválil návrh rozvrhu.

________________________
Mgr. Marek Piršel
správca

Prílohy: Rozvrh výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do oddelenej podstaty

Vec:

Rozvrh výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do oddelenej podstaty úpadcu

V súlade s ustanovením § 94 a nasl., zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) si Vás týmto dovoľujem oboznámiť s návrhom
rozvrhu výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorého súčasťou je aj
prehľad pohľadávok proti oddelenej podstate s uvedením veriteľov a výšky ich uplatnenej pohľadávky, vrátane výšky
zistenej pohľadávky a sumy jej uspokojenia.

C.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

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

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.07.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
148/2015 dňa 04.08.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie správcu Úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Bratislava I o odvolaní a ustanovení nového správcu zo dňa 02.12.2015 ustanovený: Mgr. Marek
Piršel – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn. správcu S1670
(ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 235/2015 dňa
08.12.2015.

II. Zisťovanie a zabezpečovanie majetku, súpis majetku tvoriaceho oddelenú podstatu úpadcu.

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie
a spísanie majetku patriaceho úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty
a oddelenej podstaty. Majetok oddelenej podstaty tvorila:
nehnuteľnosť - súpisová zložka č. 1 zverejnená v OV č. 183/2015, dňa 24.09.2015 v celkovej súpisovej hodnote vo
výške 40.000 EUR a súpisová zložka č. 2 zverejnená v OV č. 183/2015, dňa 24.09.2015 v celkovej súpisovej
hodnote vo výške 40.000 EUR.

Zabezpečený veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004,
číslo zabezpečenej pohľadávky 1:

III. Odporovacie právne úkony

Správca nezistil žiadne odporovacie právne úkony vykonané úpadcom.

IV. Prihlášky pohľadávok, zisťovanie a popieranie prihlásených pohľadávok

V konkurze na majetok úpadcu patriaci do oddelenej podstaty boli podané celkom dve prihlášky veriteľov:

1.
Prihláška pohľadávky Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.
č. 1, poradie E, zabezpečená zmluvným záložným právom k nehnuteľnosti patriacej do oddelenej
podstaty, v prihlásenej výške 83.664,24 EUR (z toho istina 80.097,09 €, úroky 3.497,81 € a úroky
z omeškania 69,34 €)
Zistená suma pohľadávky: 83.664,24 €.

2.
Prihláška pohľadávky veriteľa Vlastníci bytov SNP 2-8, zastúpeného SVT Golem, s.r.o. – správca
domu, Mierové nám. 2, 903 01 Senec zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 8, poradie E,
zabezpečená zákonným záložným právom k nehnuteľnosti patriacej do oddelenej podstaty, v prihlásenej
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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zabezpečená zákonným záložným právom k nehnuteľnosti patriacej do oddelenej podstaty, v prihlásenej
výške 92,05 EUR (z toho istina 92,05 EUR)
Nakoľko prihláška zabezpečenej pohľadávky bola doručená do kancelárie správcu po základnej
prihlasovacej lehote, prihlásené zabezpečovacie právo v zmysle ust. § 28 ods. 4 ZKR v celom rozsahu
zaniklo. Z uvedeného dôvodu správca prihlásené zabezpečovacie právo v zákonnej lehote (dňa
26.01.2015) poprel v celom rozsahu (vrátane právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky a poradia).

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok zabezpečeného veriteľa PSS, a.s. je teda 83.664,24
EUR.

V.

Záväzný pokyn zabezpečeného veriteľa

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR“/ je príslušným orgánom na udelenie záväzného pokynu
zabezpečený veriteľ, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu. V zmysle § 84 ods. 1 ZKR správca
požiadal zabezpečeného veriteľa o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia nehnuteľnosti
patriacej do oddelenej podstaty.

Zabezpečený veriteľ dňa 05.02.2016 doručil správcovi záväzný pokyn na speňaženie nehnuteľnosti
zapísanej v súpise oddelenej podstaty, a to: Formou dobrovoľnej dražby, prostredníctvom dražobníka AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ s.r.o.

VI.

Speňažovanie, výťažok dražby a pohľadávky proti podstate

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

Výťažok dražby predstavoval sumu vo výške 70.106,60 EUR. Odsúhlasené náklady dražby zabezpečeným
veriteľom (hotové výdavky a odmena dražobníka) predstavovali sumu vo výške 1.091,16 €. Dňa 7.6.2016 zaslal
veriteľ Vlastníci bytov SNP 2-8 zastúpený SVT Golem s.r.o. – správca domu, Mierové nám. 2, 903 01 Senec
prihlášku pohľadávky proti oddelenej podstate vo výške 875,- €, ktorá bola uznaná ako pohľadávka proti oddelenej
podstate. Po odsúhlasení nákladov dražobníka, správca pripravil rozvrh výťažku dražby, ktorý bol spolu
s pohľadávkami proti podstate dňa 17.6.2016 odsúhlasený zabezpečeným veriteľom.

1.

Výťažok dražby a úhrada nákladov boli nasledovné:

Pohľadávka zabezpečeného veriteľa
83.664,24

Výťažok dražby v EUR
70.106,60

Náklady dražby (hotové výdavky + odmena) v EUR
1.091,16

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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Ku dňu predloženia návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok, neplatnosti dražby, ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku úpadcu patriaceho do
oddelenej podstaty.

2.

Pohľadávky proti oddelenej podstate a odmena správcu

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti oddelenej podstate spolu v celkovej hodnote
12.644,94 EUR.

V ďalšom je potrebné spomenúť, že predmetná suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané
nevyhnutné náklady spojené s transakciami na konkurznom účte (pravdepodobne 5x 0,18€). Tieto pohľadávky sa
uspokoja tak, že najprv sa uspokoja pohľadávky správcu, súdny poplatok a potom ďalšie pohľadávky.

Jednotlivé pohľadávky proti oddelenej podstate:

Veriteľ
Mgr. Marek Piršel správca

Dátum
vzniku
Dátum
Suma v EUR
a splat-nosti
uspokojenia

Suma
uspokojenia

Dôvod priradenia k osobitnej podstate

03.05.2016

10.537,88

05.08.2016

10.537,88

Odmena správcu za speňaženie majetku, podľa ust. § 87
ods. 2 písm. a) ZKR

1.091,16

05.08.2016

1.091,16

Náklady a odmena dražobníka v zmysle záväzného
pokynu zabezpečeného veriteľa, podľa ust. § 87 ods. 2
písm. a) ZKR

875,00

05.08.2016

875,00

Náklady za preddavky a úhrady do fondu údržby,
prevádzky a opráv za obdobie 01/2016 – 05/2016, podľa
ust. § 87 ods. 2 písm. e) ZKR

03.05.2016

140,00

06.04.2017

140,00

Súdny poplatok z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty, podľa ust. § 87 ods. 2 písm. k) ZKR
v zmysle položky 5 sadzobníka o súdnych poplatkoch

-

0,18
za
každý prevod

-

Poplatok za transakciu – prevod
podľa ust. § 87 ods. 2 písm. c) ZKR

AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ
03.05.2016
s.r.o.
Vlastníci bytov SNP
2-8
SNP 2,4,6,8
903 01 Senec
Zastúpený:
03.05.2016
SVT Golem s.r.o. –
správca domu
Mierové nám. 2
903 01 Senec
OS Ba I - SR
Tatra banka, a.s.
(budúci výdavok)

1. ROZVRHOVÁ ČASŤ

2.

Rozvrh- rozdelenie výťažku veriteľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh rozdelenia výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu vychádza z nasledujúcich
skutočností:

-

Výťažok získaný speňažením majetku úpadcu predstavuje sumu 70.106,60 EUR.

Počiatočný stav peňažných prostriedkov kumulovaných na účtoch úpadcu ku dňu vyhlásenia
konkurzu vzťahujúcich sa k oddelenej podstate: 0 €
Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu
sumu 12.644,94 EUR
K uspokojeniu zabezpečeného veriteľa ostal výťažok zo speňaženia majetku úpadcu vo výške
57.461,66 EUR.

V rámci konečného rozvrhu výťažku bude prihlásená a zistená pohľadávka zabezpečeného veriteľa uspokojená na
úrovni 68,681 %.

Neuspokojená pohľadávka zabezpečeného veriteľa vo výške 26.202,58 EUR sa v tomto rozsahu uspokojí v zmysle
ust. § 94 ZKR ako nezabezpečené pohľadávka.

Správca žiada zabezpečeného veriteľa, aby v lehote 16 dní od predloženia rozvrhu oddelenej podstaty schválil
návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty.

________________________
Mgr. Marek Piršel
správca

K008327
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:
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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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 VAPAS, a.s., so sídlom Nádražní 484,
671 67 Hrušovany nad Jeviškou, ČR, IČO: 485 304 50 prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej výške
38 920,42 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: 142 až
175.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K008328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPERA JET a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/44/2016/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/44/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jarmila Čižmárová správkyňa úpadcu OPERA JET a.s. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava IČO: 36616834
týmto zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov na deň 27.04.2017 o 11,00 hod v sídle správcu - na Kutlíkovej ulici č.
17, Bratislava ( konferenčnej miestnosti kaviarne Break) s týmto programom: 1. Otvorenie 2. Voľba veriteľského
výboru 3. Záver. Schôdze sa môžu zúčastniť veritelia prihlásených pohľadávok. Veritelia sa schôdze zúčastnia
prostredníctvom svojich štartutárnych zástupcov , ktorí predložia výpis z OR nie starší ako 5 dní a OP alebo iný
identifikačný doklad, fyzické osoby predložia občiansky preukaz /ID. Veritelia sa môžu dať na schôdzi zastúpiť
splnomocnencom, ktorý predloží splnomocnenie podpísané splnomocniteľom,. podpis splnomocniteľa musí byť
úradne overený.

JUDr. Jarmila Čižmárová
správkyňa

K008329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe

Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu v súlade s pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 16.11.2016 a s § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných
dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné
Oznámenie o dražbe:

Dražobník:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1313
ako správca úpadcu:
Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany
Meličkovej 20, 841 05 Bratislava

Navrhovateľ:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1313
ako správca úpadcu:
Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany
Meličkovej 20, 841 05 Bratislava

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Dátum konania dražby:

17.05.2017

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Dražba:

1. kolo

Predmet dražby a označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate Úpadcu, súpis podstaty bol dňa 22.04.2016 zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 77/16, oprava súpisu bola zverejnená dňa 08.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 214/16
nasledovne:

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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Typ súpisnej zložky: Nebytový priestor
Popis: Garážové státie zapísané ako Priestor č. 2-212
Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m. č. Karlova Ves
Štát: SR
Ulica: Ľ. Fullu
Orientačné číslo vchodu: 2
Názov katastrálneho územia: Karlova Ves
Číslo listu vlastníctva: 2501
Súpisné číslo: 3097
Parcelné číslo: 1669/26
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o
neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 5.000,- EUR

Opis predmetu dražby:
Predmet dražby sa nachádza v obci Bratislava – mestská časť Karlova Ves, k. ú. Karlova Ves, okres Bratislava.
Obec sa nachádza v západnej časti Bratislavy. Počet obyvateľov v obci je 33260. Z konštrukčného hľadiska: Iná
budova postavená na zemskom povrchu bola daná do užívania v roku 1993, jej vek stanovil znalec na 120 rokov,
garážovaný dom. Základové konštrukcie sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti, zvislé nosné konštrukcie sú
panelové. Vonkajšia úprava fasády je zo silikónových omietok. Vnútorné úpravy povrchov sú z vápennej stierky
a okná sú hliníkové.

Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
nie sú

Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením)
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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Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.

Všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku:

8.500,- €

znalecký posudok č.:

568/2016

vypracovaný:
PhD.

dňa 30.10.2016 znalkyňou Ing. Teréziou Kittovou,

Najnižšie podanie:

8.500,- €

Minimálne prihodenie:

300,- €

Dražobná zábezpeka:

2.000,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 633893996/0900 najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním
potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo po upustení od dražby bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby,
najneskôr však do 8 dní. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu,
dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu
nákladov zmarenej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý
spôsobil zmarenie dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.:
633893996/0900, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením.

Termín obhliadky:

1. 14.04.2017 o 15:00 hod.
2. 21.04.2016 o 17:15 hod.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia prostredníctvom emailu: michaela.valkova@noskopartners.eu,
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
najneskôr do 5 dní.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné
právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Poučenie:

V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:
JUDr. Dagmar Hudecová, Dunajská 8, 811 08 Bratislava

V Bratislave, dňa 10.04.2017

Za navrhovateľa a dražobníka:

----------------------------Mgr. Milena Nosková
správca úpadcu
Ing. Milan Michalička

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

73

Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

K008330
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 Slovenská republika – Daňový úrad pre
vybrané daňové subjekty, so sídlom Radlinského 37, 817 73 Bratislava, prihlásil nezabezpečenú pohľadávku
v celkovej výške 4 239,28 EUR. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka veriteľa zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
poradovým číslom: 176.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K008331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Altdorffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halová 8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.3.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2015 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku pod č. 11 – iná majetková hodnota
Zrážka z dôchodku úpadcu január 2017. Súpisová hodnota = 12,02 €.
Súpisová zložka majetku pod č. 12 – iná majetková hodnota
Zrážka z dôchodku úpadcu február 2017. Súpisová hodnota = 12,02 €.
Súpisová zložka majetku pod č. 13 – iná majetková hodnota
Zrážka z dôchodku úpadcu marec 2017. Súpisová hodnota = 12,02 €.
Súpisová zložka majetku pod č. 14 – iná majetková hodnota
Zrážka z dôchodku úpadcu apríl 2017. Súpisová hodnota = 13,69 €.

V Pezinku dňa 10.4.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu v súlade s pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 16.11.2016 a s § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných
dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné
Oznámenie o dražbe:
Dražobník:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1313
ako správca úpadcu:
Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany
Meličkovej 20, 841 05 Bratislava

Navrhovateľ:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1313
ako správca úpadcu:
Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany
Meličkovej 20, 841 05 Bratislava

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava

Dátum konania dražby:

17.05.2017

Čas otvorenia dražby:

10:30 hod.

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

Predmet dražby a označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby sú:
Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate Úpadcu, súpis podstaty bol dňa 22.04.2016 zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 77/16, oprava súpisu bola zverejnená dňa 08.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 214/16
nasledovne:

Typ súpisnej zložky: Pozemok
Druh: Záhrady
Výmera: 398 m2
Štát: SR
Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m. č. DÚBRAVKA
Názov katastrálneho územia: Dúbravka
Číslo listu vlastníctva: 1860
Parcelné číslo: 4117/2
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o
neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 20.000,- EUR

Opis predmetu dražby:
Predmet dražby sa nachádza v obci Bratislava – mestská časť Dúbravka, k. ú. Dúbravka, okres Bratislava. Obec sa
nachádza v západnej časti Bratislavy. Podľa dostupných informácii na obecnom úrade chýbajú územné plány zón
pre záhradkárske pozemky. V súčasnosti však mestská časť Dúbravka pre žiadnu záhradkársku a chatovú oblasť
územný plán nespracovala. Pozemky sú napojené na všeobecné rozvody elektriny. Na predmete dražby je
postavená záhradná chata s neznámym vlastníkom, na ktorú nebolo vydané rozhodnutie o povolení užívania
stavby.

Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
nie sú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.

Všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku:

9.600,- €

znalecký posudok č.:

567/2016

vypracovaný:

dňa 30.10.2016 znalkyňou Ing. Teréziou Kittovou, PhD.

Najnižšie podanie:

9.600,- €

Minimálne prihodenie:

300,- €

Dražobná zábezpeka:

3.000,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 633893996/0900 najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním
potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo po upustení od dražby bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby,
najneskôr však do 8 dní. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu,
dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu
nákladov zmarenej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý
spôsobil zmarenie dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutejvydražením:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.:
633893996/0900, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením.

Termín obhliadky:

1. 14.04.2017 o 15:30 hod.
2. 21.04.2016 o 17:30 hod.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia prostredníctvom emailu: michaela.valkova@noskopartners.eu,
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
najneskôr do 5 dní.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné
právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza
nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Poučenie:

V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:

(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

Notár osvedčujúci priebeh dražby:
JUDr. Dagmar Hudecová, Dunajská 8, 811 08 Bratislava

V Bratislave, dňa 10.04.2017

Za navrhovateľa a dražobníka:

----------------------------Mgr. Milena Nosková
správca úpadcu
Ing. Milan Michalička
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K008333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Ihnát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenová ul. 45, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

128.Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/1
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 86810 m2
Číslo listu vlastníctva: 6904
Spoluvlastnícky podiel:

48/1392

Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 389,14 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

129. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/2
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 345 m2
Číslo listu vlastníctva: 6904
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,90 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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130. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/3
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 1262 m2
Číslo listu vlastníctva: 6904
Spoluvlastnícky podiel:

48/1392

Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,65 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

131. Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Parcelné číslo: parcela registra „E“, p.č. 357/4
Druh pozemku: lesné pozemky
Výmera: 104 m2
Číslo listu vlastníctva: 6904
Spoluvlastnícky podiel: 48/1392
Katastrálne územie: Radvaň
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,90 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Mgr. Milena Nosková, správca

K008334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo PRIETRŽ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prietrž 176, 906 11 Prietrž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 590 053
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2015 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25K/18/2015
Iné zverejnenie

JUDr. Marieta Katona, sídlom Korzo Bélu Bartóka 5519/14F, 929 01 Dunajská Streda správkyňa ( ďalej len “
správca “) úpadcu Roľnícke družstvo Prietrž, Prietrž č. 176, 906 11 Prietrž, IČO: 00 590 053 ( ďalej len “ úpadca “)
na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa Daňový úrad Trnava, zastúpený na základe plnomocenstva
Slovenskou konsolidačnou, a.s. zo dňa 7.11.2016 a podľa ustanovenia § 92 ods 1 písm d) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “
ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 2.kolo na predaj majetku úpadcu zapísaného do súpisu oddelenej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 73/2016 zo dňa 18.4.2016, súpisová zložka č. 1 – hnuteľná
vec: motorové vozidlo DACIA LOGAN, SD/FSD1F/FSD1F5, EČ SE846BS, VIN č. UU1FSD1F542605506,
nákladné vozidlo, skriňová furgon, farba biela.
Verejné ponukové konanie na predaj motorového vozidla za nasledujúcich podmienok:

1.
Na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa Daňového úradu Trnava, zastúpený na základe
plnomocenstva Slovenskou konsolidačnou, a.s. zo dňa 7.11.2016 a podľa ustanovenia § 92 ods 1 písm d) ZKR a to
formou verejného ponukového konania v 2. kole minimálne za cenu vo výške 80% súpisovej hodnoty. Najnižšie
podanie je stanovené na 2.800- EUR. Úspešným účastníkom ponukového konania v 2. kole sa stane záujemca,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je motorové vozidlo DACIA LOGAN, SD/FSD1F/FSD1F5, EČ SE846BS, VIN č.
UU1FSD1F542605506, nákladné vozidlo, skriňová furgon, farba biela v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a
leží. Správca nezodpovedá za jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani funkčnosťou. Správca
upozorňuje, že predávané motorové vozidlo má vady.
3.
Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania si dohodnú termín obhliadky so správcom vopred, a to
telefonicky na čísle: 0903 237 230. Dohodnutý termín obhliadky bude potvrdený e-mailovousprávou na adresu
záujemcu.
4.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Korzo Bélu
Bartóka 5519/14F, 929 01 Dunajská Streda) v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 15. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
precovný deň o 15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to
ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Podobne správca odmietne aj neúplne ponuky.
5.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny ako
zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk, a to najneskôr 15. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku. V prípade
záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu.
6.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané
b)návrh cenovej ponuky na odkup motorového vozidla. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania

c)

označenie predmetu kúpy

d)

návrh kúpnej ceny v EUR s DPH ( úpadca je registrovaným platiteľom DPH)

e)
v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú kópiu
aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho
postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f)

v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu

g)
doklad o poukázaní 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
úpadcu č. IBAN: SK75 7500 0000 0040 2282 6055.
h)
číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátenázaplatená
záloha
i)
písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.
7.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 25K/18/2015 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
8.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V prípade,
ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude
mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
9.
Správca a oddelený veriteľ - ako príslušný orgán si vyhradzujú právo odmietnuť všetky predložené ponuky
, a to aj bez udania dôvodu.
10.
Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja oddeleným
veriteľom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
11.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa schválenia
predaja majetku oddeleným veriteľom. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie
s výhradami zo strany úspešného účastníka veřejného ponukového konania, má za následok neuzavretie Kúpnej
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako
víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí
v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo
výške 30% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú
záujemcom.
12.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet úpadcu, pričom
musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia Kúpnej zmluvy. Správca si v Kúpnej zmluve vymieni
výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom motorového vozdila až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až po
uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať motorové vozidlo. Registrácia zmeny vlastníka a
držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ sa uskutoční až po uhradení kúpnej ceny za motorové vozidlo
kupujúcim a po protokolárním prevzatí motového vozidla kupujúcim.
V Dun.Strede, 10.4.2017
JUDr. Marieta Katona - správca

K008335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: i Nano Tech Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 84 / 0, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 620 539
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/40/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca úpadcu: i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom
Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 45 620 539, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č.: 25751/T, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
číslo účtu/ IBAN: SK12 1100 0000 0029 2590 2080
vedený v Tatra banka, a.s.
variabilný symbol: 23402016
výška kaucie: 350,- EUR
doplňujúce údaje (poznámka): i Nano Tech Slovakia kaucia popretia pohľadávky 23K/40/2016

V Šamoríne, dňa 10.04.2017

JUDr. Nikoleta Gallová,
správca

K008336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-P Stav, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1741, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 239 801
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/15/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/15/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu A-P Stav, s. r. o., so sídlom Bratislavská 1741,
931 01 Šamorín, IČO: 36 239 801, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro,
vložka č.: 12331/T, týmto oznamuje, že opravil nasledujúce chyby v písaní/zrejmé nesprávnosti v súpise majetku
všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 233/2015 dňa 04.12.2015 pod č. K026288, ktorý
bol následne preradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska
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bol následne preradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Faktoring Slovensko s.r.o., Špitálska
61, Bratislava, IČO 45 730 008, a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 7/2016 dňa 13.01.2016 pod č. K000565
a do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sr-Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, a zverejnený v
Obchodnom vestníku č. OV 7/2016 dňa 13.01.2016 pod č. K000566, pričom správne označenie súpisových zložiek,
ktorých sa oprava týka znie:
·
·
·
·
·

pozemok registra "C" parcelné číslo 903/1 vo výmere 6585m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na
liste vlastníctva č. 1245, k.ú. Mliečno, 1/1
pozemok registra "C" parcelné číslo 903/24 vo výmere 2414m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1245, k.ú. Mliečno, 1/1
pozemok registra "C" parcelné číslo 903/25 vo výmere 14m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na liste vlastníctva č. 1245, k.ú. Mliečno, 1/1
nákupné centrum súpisné číslo 679 na pozemku registra "C" parcelné číslo 903/24, zapísaný na liste
vlastníctva č. 1245, k.ú. Mliečno, 1/1
vežová trafostanica súpisné číslo 789 na pozemku registra "C" parcelné číslo 903/25, zapísaný na liste
vlastníctva č. 1245, k.ú. Mliečno, 1/1

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

K008337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-P Stav, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1741, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 239 801
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/15/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Faktoring Slovensko s.r.o. - doplnenie
Por. č. zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 43

·

peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Electro expert, s.r.o., so sídlom Galantská cesta 5855/22, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 262 803, vo výške 100,00 EUR/kalendárny mesiac, právny dôvod: peňažná
náhrada za bezdôvodné obohatenie užívaním časti nehnuteľnosti úpadcu, súpisová hodnota: 100,00 EUR

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

K008338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Mikulecký (predtým Horváth)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2017 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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Okresný súd Trnava
28K/5/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Vidlička, správca úpadcu Alexander Mikulecký (predtým Horváth), nar. 25.08.1981, Sv. Cyrila a Metoda
2871/4, 905 01 Senica, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bučany 258, 919 28 Bučany, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688 635 alebo elektronicky
prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K008339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Richard Hulman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oľdza 159, 930 39 Oľdza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Hana Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2014 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Ing. Richard Hulman „v konkurze“, bytom 930 39 Oľdza č. 159, nar.
22.02.1976, podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii veriteľom úpadcu
oznamujem, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a súčasne oznamujem aj zámer
zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.

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.

Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.

Do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v úradných hodinách správcovskej
kancelárie, po predošlom objednaní sa najmenej jeden pracovný deň vopred na e-mailovej adrese
hana.sopko@gmail.com.
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JUDr. Hana Sopko, LL.M. správca

K008340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Pavol, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/40/2017-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/40/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 2
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za mesiac február 2017 poukázaná zamestnávateľom JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08
Bratislava v zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 10.03.2017 na účet správcu konkurznej podstaty č. účtu: IBAN:SK43
7500 0000 0040 2416 7559,
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 224,23 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

K008341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Pavol, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/40/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/40/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oznámenie o zrušení súpisovej zložky majetku
Dňa 14.03.2017 bola v Obchodnom vestníku OV č. 51/2017 zverejnená súpisová zložka majetku č. 1 – Zrážka zo
mzdy za mesiac január 2017 poukázaná zamestnávateľom JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava v zmysle §
72 ods. 2 ZoKR.
Nakoľko došlo k duplicitnému zverejneniu tejto súpisovej zložky majetku, správca pristúpil k oprave, kde súpisovú
zložku majetku č. 1 zverejnenú v Obchodnom vestníku OV č. 51/2017 dňa 14.3.2017 r u š í v plnom rozsahu.
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JUDr. Karol Porubčin

K008342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dalibor Mičo - FINEX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1113/51, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 210 030
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22R/1/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka Ing. Dalibor Mičo - FINEX v reštrukturalizácii,
so sídlom Soblahovská 1113/51, 911 01 Trenčín,
IČO: 48 210 030
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení
Miesto konania: Gen. M. R. Štefánika 70, Trenčín
Dátum konania: 06.04.2017
Začiatok konania: 13,30 hod.

Prítomní:
- Ing. Dalibor Mičo, dlžník
- členovia veriteľského výboru:

R – PROCESY, s.r.o., IČO: 47 476 321, Bratislava
Filip Nesvadba, s bydliskom v Zlatovciach
Jozef Oravec, s bydliskom v Trenčíne

PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Stanovisko veriteľského výboru k reštrukturalizačnému plánu
3. Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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AD 1.
Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal predseda veriteľského
výboru, R – PROCESY, s.r.o., IČO: 47 476 321, Bratislava, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach
podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

AD 2.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník v zmysle ustanovení § 143 predložil dňa 22.03.2017
návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 1 predsedovi a taktiež všetkým členom veriteľského výboru. V zmysle §
144, ods. 1 veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení alebo
zamietnutí plánu. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu
ako 15 dní na jeho prepracovanie.
Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru o definovanie
svojich pripomienok k reštrukturalizačnému plánu.
Pripomienky členov veriteľského výboru sú zhrnuté v prílohe 1.
Vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru vyzval následne predseda veriteľského výboru na hlasovanie
o vrátení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 1 na prepracovanie a o určení lehoty na predloženie
prepracovaného reštrukturalizačného plánu podľa pripomienok a návrhov členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia –

R – PROCESY, s.r.o., IČO: 47 476 321, Bratislava
Filip Nesvadba, s bydliskom v Zlatovciach
Jozef Oravec, s bydliskom v Trenčíne

PROTI:

0 veriteľov

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 03-VV-22R/1/2016
Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 1 vracia predkladateľovi plánu
na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na
prepracovanie reštrukturalizačného plánu v zmysle pripomienok členov veriteľského výboru.

AD 3.
Na záver rokovania sa prítomní dohodli na nasledovných termínoch predloženia reštrukturalizačného plánu
a konania nasledovného zasadnutia veriteľského výboru. Druhé zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 14,00
hod. jeho predseda, veriteľ R – PROCESY, s.r.o., IČO: 47 476 321, Bratislava, ktorý prítomným poďakoval za ich
účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 03-VV-22R/1/2016
zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.

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

89

Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

V Trenčíne, 06.04.2017

...........................................................
predseda veriteľského výboru
R – PROCESY, s.r.o.
zastúpený: Dominika Jánošíková

K008343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Jana Harbutová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 97213 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/27/2012 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/27/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

názov

obdobie:

súpisová hodnota v €:

príjem úpadcu

11/2016

89,85 €

príjem úpadcu

12/2016

83,12 €

príjem úpadcu

01/2017

90,23 €

V Trenčíne, 10.4.2017
JUDr. Darina Válková, správca

K008344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Pišojová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 953/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpisová zložka majetku č. 51
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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Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za mesiac február 2017 poukázaná zamestnávateľom NEWAYS SLOVAKIA, a.s. v zmysle §
72 ods. 2 ZoKR dňa 10.03.2017 na účet správcu konkurznej podstaty č. účtu: 4019099336/7500, IBAN: SK90 7500
0000 0040 1909 9336
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 166,79 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:
JUDr. Karol Porubčin, správca

K008345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ščevko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1467/106, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/48/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/48/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
v zmysle § 40 ods. 1 písm. f) vyhlášky
665/2005 Z. z. v platnom znení
Peňažná pohľadávka
Dlžník

Suma
Istina
pohľadávky

Profesionálna
dražobná
spoločnosť,
s.r.o., IČO: 36 37.500,00
583 936, so
Eur
sídlom
Masarykova 21,
040 01 Košice.

37.500,00
Eur

Príslušenstvo Právny dôvod vzniku
Dražba nehnuteľností vo vlastníctve
úpadcu - byt č. 7 na 3.p. vo vchode 106
bytového domu so súp. č. 1467 na ulici
SNP v Pov. Bystrici, postavený na parcele
"C" KN, par. č. 2418/21 o výmere 857 m2,
podiel priestoru na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu:
5423/404265, zapísaný na LV č. 6116,
parcela registra "C" KN s par. č. 2418/21 o
výmere 857 m2, v spoluvlastníckom
podiele o veľkosti 5423/404265 - in,
zapísaná na LV č. 6554. Dražba sa
uskutočnila dňa 29.11.2016 v kancelárii
Notára JUDr. Jána Hamaru, M.R.
Štefánika 136, Považská Bystrica.
Navrhovateľ dobrovoľnej dražby Spoločenstvo 1467, so sídlom SNP 1467,
Považská Bystrica, IČO: 42 018 170.
Dražobník - Profesionálna dražobná
spoločnosť, s.r.o. so sídlom Masarykova
21, Košice, IČO: 36 583 936. Suma
pohľadávky predstavuje cenu dosiahnutú

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Suma pohľadávky predstavovala cenu
dosiahnutú vydražením nehnuteľnosti vo
vlastníctve úpadcu, špecifikovanú v časti právny dôvod vzniku, pričom výťažok tejto
dražby bol uložený v notárskej úschove u
JUDr. Jána Hamaru, notára so sídlom
M.R.Štefánika 136, Považská Bystrica, s
účelom uspokojenia pohľadávok záložných
veriteľov zapísaných na LV č. 6116. Dňa
24.01.2017 bolo úpadcovi notárom doručené
upovedomenie, že podľa § 345 ods. 1
Civilného mimosporového poriadku, tento
vydá časť notárskej úschovy ako výťažku z
dobrovoľnej dražby vo výške 880,09 Eur
úpadcovi ako záložcovi a bývalému
vlastníkovi vydraženej nehnuteľnosti. Dňa
22.03.2017 bola suma výťažku vo výške
880,09 Eur z pôvodnej sumy pohľadávky vo
výške 37.500,00 Eur poukázaná na
správcovský účet. Z pôvodnej sumy boli
uspokojené pohľadávky záložných veriteľov
evidovaných na LV č. 6116 - 1) Spoločenstvo
1467, so sídlom SNP 1467, Považská

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vydražením, pričom výťažok dražby je
uložený v notárskej úschove u JUDr. Jána
Hamaru, M.R. Štefánika 136, Považská
Bystrica, s účelom uspokojenia
pohľadávok záložných veriteľov
zapísaných na LV č. 6116

Deň vydania: 13.04.2017
1467, so sídlom SNP 1467, Považská
Bystrica, IČO: 42 018 170. a 2) Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00151653, ktorý
veriteľ zároveň oznámil dňa 03.04.2017 z
tohto titulu správcovi zánik časti ním
prihlásených pohľadávok v konkurze
úpadcu.

Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983,
bytom SNP 1467/106, Považská
Bystrica
V Považskej Bystrici,
07.04.2017
JUDr. Róbert
Fatura,
správca

K008346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ščevko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1467/106, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/48/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/48/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty ku dňu 07.04.2017 v zmysle § 40 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v
platnom znení
Peňažné prostriedky na správcovskom účte v banke
Zostatková
suma

Číslo účtu

Mena Banka

1.253,52 Eur

IBAN SK38 1100 0000 0029
3414 8358

Euro

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
IČO: 00686930

Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983, bytom SNP 1467/106, Považská Bystrica

V Považskej Bystrici, 07.04.2017
JUDr. Róbert Fatura,
správca

K008347
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO:
36644030, prihlásené sumy :
- 67,76.-eur
- 163,95.-eur
- 43,56.-eur
- 50,54.-eur
- 1,40.-eur
- 4,17.-eur
-18,80.-eur

K008348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 760 874
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29/K/9/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu WISE Corporate, s.r.o. v konkurze, Odbojárov 6, 914 41
Nemšová, IČO: 36 730 874 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa: Slovenská
republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín :
Pohľadávka č. 23/S-1 prihlásená suma: 203,80 EUR
Pohľadávka č. 23/S-1 prihlásená suma: 172,60 EUR
Pohľadávka č. 23/S-1 prihlásená suma:

84,80 EUR

V Trenčíne 10.04.2017
Ing. Katarína Roderová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kompas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 458, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1957
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2016 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh
Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. Mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47 245 808, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č.: 10099/N, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod č.:
S 1645 ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Kompas, bytom č. 458, 951 44 Výčapy - Opatovce
týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.v platnom znení oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je pre oprávnené osoby v zmysle ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení k dispozícií k nahliadnutiu v kancelárií správcu na adrese 1. Mája 6, 943 60 Nána v pracovných
dňoch v pondelok až piatok v čase od 10:00 – 14:00 hod. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti
podstate možno dohodnúť e-mailom:
rolanddiosi@gmail.com alebo telefonicky na čísle:0908/257312.
V súlade s ustanovením § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení : „Veriteľský výbor, dotknutý
zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná
včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.„ V súlade s
ustanovením § 96 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení: „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate
sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená
do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.“ V súlade
s ustanovením § 96 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení: „Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ,
ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len
toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho, námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu,
ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.“ V súlade s ustanovením § 96 ods. 7 zákona č. 7/2005
Z.z. v platnom znení: „Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.“
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K008350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bojsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 389, 951 26 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/29/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci sp. zn. 31K/29/2016 vedenej
Okresným súdom Nitra vo veci úpadcu Stanislav Bojsa, nar. 5.3.1970, bytom 951 44 Výčapy – Opatovce
389 Dátum a čas konania: 07.04.2017 o 10.30 hod. Miesto konania: Prvá stavebná sporiteľňa a. s., so
sídlom Bajkalská 30, Bratislava Prítomní: 1. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30,
Bratislava, IČO: 31 335 004 2. JUDr. Ľubomíra Beňová, správca so sídlom kancelárie Záhradnícka 10,
945 01 Komárno, značka správcu S 1485 Program schôdze veriteľského výrobu: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Udelenie záväzného pokynu pri správe a speňažovaní majetku 3. žiadosť o udelenie súhlasu s
mimosúdnou dohodou 4. Záver Bod 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru Správkyňa otvorila
prvé zasadnutie veriteľského výboru a privítala členov veriteľského výboru zvoleného na schôdzi
veriteľov. Správkyňa zároveň skonštatovala, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, z dôvodu účasti
všetkých členov veriteľského výboru zvoleného v súlade s ust. § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii. Bod 2. Udelenie záväzného pokynu pri správe a speňažovaní majetku Po
dohode správcu a zástupcu veriteľov budú žiadosti o udelenie záväzných pokynov pri správe a
speňažovaní majetku riešené písomným hlasovaním per rollam. Bod 3. Žiadosť o udelenie súhlasu s
mimosúdnou dohodou Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31K/29/2016-54 zo dňa 10.08.2016 bol
na majetok úpadcu Stanislav Bojsa, nar. 05.03.1970, bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389, vyhlásený
malý konkurz a zároveň som bola ustanovená do funkcie správcu úpadcu: Stanislav Bojsa, nar.
05.03.1970, bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389 (ďalej len „úpadca“). Uznesenie Okresného súdu
Nitra, sp. zn. 31K/29/2016-54 zo dňa 10.08.2016 bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 158/2016 zo
dňa 16.08.2016. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 17.08.2016. Udelenie súhlasu s uzavretím
mimosúdnej dohody sa týka spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/8 k celku nehnuteľnosti zapísanej v
katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie
Výčapy – Opatovce, obec Výčapy – Opatovce, okres Nitra na liste vlastníctva č. 527 a to: - stavbe
súpisné č. 389, popis stavby dom, postavený na parcele registra KN „C“ č. 371/3, - pozemkom registra
KN „C“: parcelné č. 371/1, druh pozemku záhrady, vo výmere 273 m2, parcelné č. 371/3, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 450 m2. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/8 k celku
nehnuteľnosti špecifikovanej vyššie, ktorého vlastníkom bol úpadca, bol predmetom bezodplatného
prevodu a to na základe Darovacej zmluvy zo dňa 22.01.2016 uzavretej medzi Stanislavom Bojsom, nar.
05.03.1970, bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389 ako darcom a Máriou Bojsovou, rod. Hamarová, nar.
08.09.1945, trvalo bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389 ako obdarovanou a jeho matkou. Ako správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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08.09.1945, trvalo bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389 ako obdarovanou a jeho matkou. Ako správca
úpadcu Stanislav Bojsa, nar. 05.03.1970, bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389, Vám ako orgánu
vykonávajúcemu oprávnenia veriteľského výboru oznamujem, že som dňa 29.11.2016 podala na
Okresnom súde Nitra žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu úpadcu a to Darovacej zmluvy zo dňa
22.01.2016 uzavretej medzi Stanislavom Bojsom, nar. 05.03.1970, bytom 951 44 Výčapy – Opatovce
389 ako darcom a Máriou Bojsovou, rod. Hamarová, nar. 08.09.1945, trvalo bytom 951 44 Výčapy –
Opatovce 389 ako obdarovanou a jeho matkou, predmetom ktorej bol bezodplatný prevod vlastníckeho
práva k spoluvlastníckemu podielu o veľkosti 1/8 k celku nehnuteľnosti zapísanej v katastri
nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Výčapy –
Opatovce, obec Výčapy – Opatovce, okres Nitra na liste vlastníctva č. 527 a to: - stavbe súpisné č. 389,
popis stavby dom, postavený na parcele registra KN „C“ č. 371/3, - pozemkom registra KN „C“:
parcelné č. 371/1, druh pozemku záhrady, vo výmere 273 m2, parcelné č. 371/3, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 450 m2. Konanie o neúčinnosť právneho úkonu je vedené
Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 23Cbi/47/2016. Dňa 20.02.2017 mi bol doručený návrh žalovanej
Márie Bojsovej, rod. Hamranovej, nar. 08.09.1945, trvalo bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389 na
uzavretie mimosúdnej dohody ohľadne sporných práv a povinností, o ktorých je vedené súdne konanie
Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 23Cbi/47/2016. Žalovaná v súdnom konaní navrhuje uzavretie
Dohody o urovnaní, na základe ktorej si žalovaná ponechá vo vlastnícke spoluvlastnícky podiel o
veľkosti 1/8 k celku nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra,
katastrálny odbor, pre katastrálne územie Výčapy – Opatovce, obec Výčapy – Opatovce, okres Nitra na
liste vlastníctva č. 527 a to: - stavbe súpisné č. 389, popis stavby dom, postavený na parcele registra KN
„C“ č. 371/3, - pozemkom registra KN „C“: parcelné č. 371/1, druh pozemku záhrady, vo výmere 273
m2, parcelné č. 371/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 450 m2 a zároveň sa
žalovaná zaviaže v prospech podstaty úpadcu uhradiť sumu vo výške 6.000,- Euro (slovom šesťtisíc
euro) v primeraných mesačných splátkach najneskôr do 2 rokov odo dňa uzavretia mimosúdnej dohody,
ako sumu primeranej finančnej náhrady za prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/8 k celku
nehnuteľností špecifikovanej vyššie. Zároveň uvádzam, že hodnota nehnuteľnosti nebola stanovená
znaleckým posudkom, avšak ide o starší rodinný dom, postavený v 60-tych rokoch, čiastočne
zrekonštruovaný na vlastné náklady Máriou Bojsovou, matkou úpadcu. Hodnota rekonštrukčných prác
bola stanovená na sumu vo výške 53.662,50 Euro. Pred rekonštrukciou bola hodnota domu cca vo výške
43.000,- Euro, čo bolo správcom zistené na základe porovnania obvyklej ceny porovnateľných
nehnuteľností na trhu nehnuteľnosti v danej obci Výčapy - Opatovce. Hodnota spoluvlastníckeho podielu
úpadcu o veľkosti 1/8 k celku nehnuteľnosti by tak predstavovala sumu 5.375,- Euro S poukazom na
vyššie uvedené skutočnosti v spojení s ust. § 86 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, Vás ako príslušný orgán opätovne žiadam o udelenie súhlasu s uzavretím Dohody o
urovnaní medzi úpadcom a žalovanou ohľadne sporných práv a povinností o ktorých je vedené konanie
Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 23Cbi/47/2016 o neúčinnosť právneho úkonu - Darovacej zmluvy zo
dňa 22.01.2016, predmetom ktorej je urovnanie sporných práv úpadcu a žalovanej súvisiacich s
nadobudnutím spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/8 k celku nehnuteľností Máriou Bojsovou, rod.
Hamarová, nar. 08.09.1945, trvalo bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389 ako obdarovanou, a to
nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor,
pre katastrálne územie Výčapy – Opatovce, obec Výčapy – Opatovce, okres Nitra na liste vlastníctva č.
527 a to: - stavbe súpisné č. 389, popis stavby dom, postavený na parcele registra KN „C“ č. 371/3, pozemkom registra KN „C“: parcelné č. 371/1, druh pozemku záhrady, vo výmere 273 m2, parcelné č.
371/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 450 m2 a to tak, že obdarovaná zaplatí na
účet správcovi sumu vo výške 6.000,- Euro v primeraných mesačných splátkach v lehote do 2 rokov odo
dňa podpísania dohody o urovnaní a správca po uzavretí dohody o urovnaní zoberie návrh na začatie
konania vedeného Okresným súdom Nitra pod sp. zn. 23Cbi/47/2016 o neúčinnosť právneho úkonu v
celom rozsahu späť. Po dohode správcu a zástupcu veriteľov bude o žiadosti správcu o udelenie súhlasu s
uzavretím mimosúdnej dohody rozhodnuté písomným hlasovaním per rollam. Bod 3. Záver Po
prejednaní všetkých bodov programu zasadnutia veriteľského výboru bolo toto zasadnutie ukončené. O
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prejednaní všetkých bodov programu zasadnutia veriteľského výboru bolo toto zasadnutie ukončené. O
priebehu zasadnutia veriteľského výboru vyhotovila predsedajúca správkyňa zápisnicu, ktorú následne
podpísala. .............................................. JUDr. Ľubomíra Beňová správca
K008351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilágyiová Edita, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 445, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac marec 2017 o sumu 207,62 €

K008352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 209, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/72/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- o sumu 100 €

K008353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levický Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 415 / 6, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- o sumu 141,27 €
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K008354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnesa Kajtárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradna 1608/6, 946 32 Marcelova - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy v rozsahu akom môže byť postihnutá exekúcou podľa ust. §72, ods. 2 zák.7/2005. Súpisova
hodnota za mesiac apríl je 597,30 €. Deň zapísania 10.4.2017.

Správca JUDr.Mariana Zavacká

K008355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnesa Kajtárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradna 1608/6, 946 32 Marcelova - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Predaj spoluvlastníckého podielu na nehnuteľnosti v podiele 9/160 -in k celku. Kúpna cena 600,- € zaplatená na
účet správcu dňa 10.4.2017.

Správca JUDr.Mariana Zavacká

K008356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Szücsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/28/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Alžbeta
Szücsová, nar. 17.09.1961, Petöfiho č. 59/1, Číčov v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Šturová 21, 949 01 Nitra, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Šturová 21, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 10.04.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K008357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Holečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 247, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.9.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/5/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Holečka Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: 935 22
Kozárovce č. 247 IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1968 Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Marek
Piršel, kancelária správcu na adrese: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Holečka, nar. 11.09.1968, bytom 935 22
Kozárovce č. 247, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27K/5/2016, týmto v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je: IBAN: SK05 1100 0000 0029
1274 8424 vedený v Tatra banka, a.s.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Marek Piršel, správca
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K008358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Darázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Názov a forma vkladu: pohľadávka z vkladu na vkladnej knižke SPORObonus;
Číslo účtu: SK65 0900 0000 0051 1353 5223;
Zostatková suma: 9,36; mena: EUR;
Banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s..;
Súpisová hodnota majetku: 9,36 EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Motorové vozidlo zn. ZETOR 161 45;
Druh vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky;
Farba: červená; Rok výroby: 1988; VIN: 161452988; EČV: KN - 068AC;
Stav opotrebovanosti: opotrebované vekom, pojazdné;
Súpisová hodnota majetku: 2.800,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Motorové vozidlo zn. ZETOR 7011;
Druh vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky;
Farba: červená; Rok výroby: 1983; VIN: 38065; EČV: KN - 749AD;
Stav opotrebovanosti: opotrebované vekom, pojazdné;
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Súpisová hodnota majetku: 4.500,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Motorové vozidlo zn. BSS P 73 S;
Druh vozidla: Sklápací príves nákladný za traktor;
Farba: zelená; Rok výroby: 1975; VIN: 7318085; EČV: KN – 167YH;
Stav opotrebovanosti: opotrebované vekom, poškodené, nepojazdné;
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Motorové vozidlo zn. BSS P 93 S;
Druh vozidla: Sklápací príves nákladný za traktor;
Farba: zelená; Rok výroby: 1975; VIN: 916828; EČV: KN – 168YH;
Stav opotrebovanosti: opotrebované vekom, poškodené, nepojazdné;
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Motorové vozidlo zn. BSS P 93 S;
Druh vozidla: Sklápací príves nákladný za traktor;
Farba: červená; Rok výroby: 1974; VIN: 914361; EČV: KN – 211YH;
Stav opotrebovanosti: opotrebované vekom, poškodené, nepojazdné;
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Motorové vozidlo zn. BSS P 93 S;
Druh vozidla: Sklápací príves nákladný za traktor;
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Farba: červená; Rok výroby: 1977; VIN: 9114941; EČV: KN – 212YH;
Stav opotrebovanosti: opotrebované vekom, poškodené, nepojazdné;
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 02/2017.
Súpisová hodnota majetku a mena: 16,74 EUR

Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 03/2017.
Súpisová hodnota majetku a mena: 36,00 EUR

V Nitre, dňa 10.04.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K008359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FINAL-REALITY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kostolom 374/23, 951 48 Jarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 802 328
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca úpadcu: FINAL-REALITY, s.r.o., so sídlom Pod kostolom 374/23, 951 48 Jarok, IČO:
36 802 328, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 49,
949 01 Nitra 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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K008360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FINAL-REALITY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kostolom 374/23, 951 48 Jarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 802 328
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca úpadcu: FINAL-REALITY, s.r.o., so sídlom Pod kostolom 374/23, 951 48 Jarok, IČO:
36 802 328, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného
veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK02 7500 0000 0040 1770 8388, vedený v ČSOB
a.s.. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad
o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom tlačive.
LexCreditor k.s.

K008361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Szücsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho č. 59/1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/28/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/28/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Alžbeta Szücsová, nar.
17.09.1961, bytom Petöfiho č. 59/1, Číčov (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra,
sp. zn. 27K/28/2016 zo dňa 29.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu
Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 67/2017 dňa 05.04.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Fadi Fardous, Štúrova 21, 949
01 Nitra, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 27K/28/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
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c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961, Petöfiho č. 59/1, Číčov (hereinafter referred to as "debtor") we are
obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 27K/28/2016 dated on 29th of March
2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was
published in Commercial bulletin No 67/2017 on 05th of April 2017.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Fadi Fardous, Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovak Republic. In one copy creditors lodge their claims to
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the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 27K/28/2016.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim
is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
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the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Nitre, dňa 10.04.2017
In Nitra, on 10.04.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca
JUDr. Fadi Fardous, trustee

K008362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Poláček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 5314/36, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2016 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
zložky
VŠEOBECNÁ PODSTATA
majetku
súpisová zložka majetku

2.

3.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 126,17 € za mesiac január
2017 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 126,17 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 24.02. 2017
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 126,17 € za mesiac február
2017 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 126,17 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 27.03. 2017
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR

Mgr. Jana Lenková, správca

K008363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radko Kravčuk "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K21/2016S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K21/20016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Ing. Radka Kravčuka „v konkurze“
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Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Kropmachy, obec Krompachy, zapísané na LV č. 2019, ktorý vydal
Okresný úrad, katastrálny odbor Spišká Nová Ves, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1:
1.

Parcela registra „C“ č. 3410/158 záhrada o výmere 484 m2, súpisová hodnota 7 260,00 Eur

2. Parcela registra „C“ č. 3410/159 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, súpisová hodnota 225,00 Eur
3. Záhradná chatka s. č. 2698 stojaca na parcele registra „C“ 3410/159, súpisová hodnota 800,00 Eur (chatka
v záhradkárskej osade o výmere o 15 m2, chatka má dennú izbu a pivnicu)
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Krompachy, obec Krompachy, zapísané na LV č. 1944, kotrý vydal
Okresný úrad, katastrálny odbor Spišká Nová Ves, v podielovom vlastníctve úpadcu, v podiele 1/143:
4. Parcela registra „C“ č. 912 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1816 m2, prislúchajúci podiel 12,70 m2,
súpisová hodnota 12,70 Eur
5. Parcela registra „C“ č. 916 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 252 m2, prislúchajúci podiel 1,76 m2,
súpisová hodnota 1,76 Eur
6. Parcela registra „C“ č. 3297/84 trvalý trávny porast o výmere 221 m2,
súpisová hodnota 1,55 Eur

prislúchajúci podiel 1,55 m2,

7. Parcela registra „C“ č. 3297/112 trvalý trávny porast o výmere 251 m2, prislúchajúci podiel 1,76 m2,
súpisová hodnota 1,76 Eur
8. Parcela registra „C“ 3410/28 záhrada o výmere 72 m2, prislúchajúci podiel 0,50 m2, súpisová hodnota 0,50
Eur
9. Parcela registra „C“ 3410/34 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m2, prislúchajúci podiel 0,31 m2,
súpisová hodnota 0,31 Eur
10. Parcela registra „C“ 3410/46 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 49 m2, prislúchajúci podiel 0,34 m2,
súpisová hodnota 0,34 Eur
11. Parcela registra „C“ 3410/52 záhrada o výmere 840 m2, prislúchajúci podiel 5,87 m2, súpisová hodnota
5,87 Eur
12. Parcela registra „C“ 3410/80 záhrada o výmere 2272 m2, prislúchajúci podiel 15,89 m2, súpisová hodnota
15,89 Eur
V Martine dňa 10. 04. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K008364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radko Kravčuk "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K21/2016S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K21/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing.
Radko Kravčuk „v konkurze“ nar. 15. 10. 1966, bytom Ružomberok, 034 01 Ružomberok (podnikajúci do 30. 11.
2009 pod obchodným menom Ing. Radko Kravčuk RAJA, s miestom podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01
Ružomberok, IČO: 40401430) oznamuje konkurzným veriteľom, že kauciu pre popretie pohľadávky môžu skladať
na účet správy podstaty, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., číslo účtu: 5128381634/0900, IBAN:
SK5009000000005128381634, BIC GIBASKBX.
Podľa ust. § 32 ods. 3) a ods. 7) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive a súčasne ak v tej istej lehote
zaplatí kauciu 350,- Eur za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou na uvedený bankový
účet.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie , ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Martine dňa 10. 04. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K008365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Marčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komjatná 386, 034 96 Komjatná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2011 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu : Anna Marčeková bytom Komjatná 386, PSČ 03496, predkladá nasledovné doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty
iná majetková hodnota:
2/ ostatný príjem podliehajúci konkurzu - daňové preplatky 85,62€
3/ ostatný príjem podliehajúci konkurzu 39,73€
4/ ostatný príjem podliehajúci konkurzu 3,2€
5/ bankový úrok 0,67€
6/ ostatný príjem podliehajúci konkurzu - daňové preplatky 43,07€

K008366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
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Okresný súd Žilina
3K/24/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

172,05

214,90

680,00

281,40

521,69

282,00

598,00

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14017 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 172,05 €
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14022 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 214,90 €
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15041 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 680
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14025 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 281,40
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15054 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 521,69
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14032 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 282
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15044 - stavebné práce
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číslo 15044 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 598
Info DLŽNÍKA:
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Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14033 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 73,50
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14037 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 369,60
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15045 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 568,10
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14038 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 45,57
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15055 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 44,85
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14041 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 45
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15048 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 956,80
Info DLŽNÍKA:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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15036
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15056
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216,42

893,84

598,00

646,00

161,46

299,00

299,00

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

Deň vydania: 13.04.2017

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14042 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 216,42
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36391883
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
DESTAV, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14047 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 893,84
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15049 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 598
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15036 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 646
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15056 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 161,46
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15037 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 299
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15039 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 299
Info DLŽNÍKA:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stavebné práce - FA č.
15040
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15051
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001

Stavebné práce - FA č.
15053
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010
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Konkurzy a reštrukturalizácie

299,00

438,93

680,00

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

4452,75 1 Zaradený

340,00

690,43

1 Zaradený

1 Zaradený

17508,28 1 Zaradený

Deň vydania: 13.04.2017

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15040 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 299
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15050 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 438,93
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15051 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 680
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36204943
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
ELTOS, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 001 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 4452,75
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35723696
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Doprastav Export, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15053 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 340
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA:
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Imterial, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 010 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 690,43
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36204943
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
ELTOS, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 002 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 17508,28
Info DLŽNÍKA:

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45550646

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stavebné práce - FA č.
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Konkurzy a reštrukturalizácie

332,00

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45550646
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
JANÍČEK-STAV, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15005 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 332
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36204943
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
ELTOS, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 013 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 11249,75
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA:
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
Imterial, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 012 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 4431,39
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36772232
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JAKA
stavebno obchodná spoločnosť, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 13001 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 910
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36772232
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JAKA
stavebno obchodná spoločnosť, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 13007
Suma istiny v EUR: 4117,60
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 36772232
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JAKA
stavebno obchodná spoločnosť, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 13022 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 11726,40
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
1 Zaradený
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45550646
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14054
Suma istiny v EUR: 139,12
Info DLŽNÍKA:

1 Zaradený

11249,75 1 Zaradený

4431,39 1 Zaradený

910,00

1 Zaradený

4117,60 1 Zaradený

11726,40 1 Zaradený

139,12

Deň vydania: 13.04.2017

1000,00 1 Zaradený

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45550646
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
JANÍČEK-STAV, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15007 - stavebné práce
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Deň vydania: 13.04.2017

číslo 15007 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 1000
Info DLŽNÍKA:
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Stavebné práce - FA č.
15014
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15015
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15016
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15021
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15022
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14002
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4,38

107,69

120,20

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1597,78 1 Zaradený

112,78

1 Zaradený

1641,60 1 Zaradený

115,43

658,22

1 Zaradený

1 Zaradený

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15014 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 4,38
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15015 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 107,69
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15016 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 120,20
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15021 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 1597,78
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15022 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 112,78
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35919906
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: OBK
INSTAL PROFI, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14002 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 1641,60
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15025 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 115,43
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15027 - stavebné práce
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Deň vydania: 13.04.2017

číslo 15027 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 658,22
Info DLŽNÍKA:

282

273

274

283

275

276

284

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná

Stavebné práce - FA č.
13027
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15028
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15029
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13056
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15030
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3377,60 1 Zaradený

115,48

657,98

1 Zaradený

1 Zaradený

2052,00 1 Zaradený

540,24

381,19

1 Zaradený

1 Zaradený

5000,00 1 Zaradený

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35919906
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: OBK
INSTAL PROFI, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 13027 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 3377,60
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15028 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 115,48
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15029 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 657,98
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35919906
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: OBK
INSTAL PROFI, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 13056 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 2052
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15030 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 540,24
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15034 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 381,19
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 44082932
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: PT
Invest, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14055 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 5000
Info DLŽNÍKA:

Vladimír

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 45880735
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: JaR, s.
r. o.
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Stavebné práce - FA č.
15035

Konkurzy a reštrukturalizácie
231,19

1 Zaradený

Vladimír
Harvan, Čadca

Deň vydania: 13.04.2017

r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15035 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 231,19
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 43261337
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: Jozef
Gabaj
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14024 - stavebné práca
Suma istiny v EUR: 700
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 46865373
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
MIPEA-STAV, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15057 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 1800
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 46599258
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: MOVA
build, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15010 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 1000
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 46131574
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
PUNTA VII, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 16005 - cementové potery
Suma istiny v EUR: 2546,67
Info DLŽNÍKA:

Vnútorné omietky - FA č.
Vladimír
2137,20 1 Zaradený
16006
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 46131574
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
PUNTA VII, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 16006 - vnútorné omietky
Suma istiny v EUR: 2137,20
Info DLŽNÍKA:

Stavebné práce - FA č.
13/2008

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 31584217
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
REaMOS, spol. s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 13/2008 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 472,23
Info DLŽNÍKA:

Stavebné práce - FA č.
14024

Stavebné práce - FA č.
15057

Stavebné práce - FA č.
15010

Cementové potery - FA
č. 16005

Stavebné práce - FA č.
14084

700,00

1 Zaradený

1800,00 1 Zaradený

1000,00 1 Zaradený

2546,67 1 Zaradený

472,23

1 Zaradený

3640,20 1 Zaradený

Vladimír
Harvan, Čadca

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 31686320
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
SEMOS, spol. s. r. o., Prešov
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14084 - stavebné práce
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číslo 14084 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 3640,20
Info DLŽNÍKA:

289

290

291

292

293

294

295

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

Stavebné práce - FA č.
14003

Stavebné práce - FA č.
14004

Stavebné práce - FA č.
14012

Stavebné práce - FA č.
14014

Stavebné práce - FA č.
14021

Stavebné práce - FA č.
14029

Stavebné práce - FA č.
14030

809,71

203,40

213,62

932,44

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1 Zaradený

1511,57 1 Zaradený

2128,25 1 Zaradený

2888,97 1 Zaradený

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35913363
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
TESSERA, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14003 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 809,71
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35913363
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
TESSERA, s r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14004 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 203,40
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35913363
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
TESSERA, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14012 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 213,62
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35913363
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
TESSERA, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14014 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 932,44
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35913363
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
TESSERA, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14021- stavebné práce
Suma istiny v EUR: 1511,57
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35913363
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
TESSERA, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14029
Suma istiny v EUR: 2128,25
Info DLŽNÍKA:

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35913363
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
TESSERA, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14030 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 2888,97
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Suma istiny v EUR: 2888,97
Info DLŽNÍKA:

296

297

298

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

Stavebné práce - FA č.
14031

3487,98 1 Zaradený

Vladimír
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35913363
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
TESSERA, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 14031 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 3487,98
Info DLŽNÍKA:

Postúpené pohľadávky Vladimír
4280,00 1 Zaradený
INPP201401
Harvan, Čadca

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA: 35913363
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA:
TESSERA, s. r. o.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Postúpené
pohľadávky - INPP201401
Suma istiny v EUR: 4280
Info DLŽNÍKA:

Stavebné práce - FA č.
15042

IČO / Dátum narodenia DLŽNÍKA:
Obchodné meno / Meno a priezvisko DLŽNÍKA: Viliam
Martinkovič
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Nezaplatená faktúra
číslo 15042 - stavebné práce
Suma istiny v EUR: 308,40
Info DLŽNÍKA:

308,40

1 Zaradený

Vladimír
Harvan, Čadca

v Čadci dňa 10. 04. 2017
Imrich Šimulák - správca

K008367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

ÚPADCA

Vladimír Harvan, Okružná 130/37, 022 04 Čadca

Veriteľ

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
1. R č. 700-1710135616-GC04/16 z 16. 02. 2016, práv. a vykonateľné 10. 03. 2016 - Poistné na sociálne poistenie
podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ZNP, predpísané zamestnávateľovi za obdobie 12/2015 v sume
57,69 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

118

Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

57,69 Eur.
2. R č. 700-1760180516-GC04/16 z 04. 03. 2016, práv. a vykonateľné 30. 03. 2016 - Poistné na sociálne poistenie
podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ZNP, predpísané zamestnávateľovi za obdobie 01/2016 v sume
79,92 Eur.
3. R č. 700-1710267716-GC04/16 z 08. 04. 2016, práv. a vykonateľné 04. 05. 2016 - Poistné na sociálne poistenie
podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ZNP, predpísané zamestnávateľovi za obdobie 02/2016 v sume
69,84 Eur.

Právny dôvod
pohľadávky

vzniku

4. R č. 700-1710428416-GC04/16 z 11. 05. 2016, práv. a vykonateľné 07. 06. 2016 - Poistné na sociálne poistenie
podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ZNP, predpísané zamestnávateľovi za obdobie 03/2016 v sume
36,84 Eur.
5. R č. 700-1710503716-GC04/16 z 08. 06. 2016, práv. a vykonateľné 09. 07. 2016 - Poistné na sociálne poistenie
podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ZNP, predpísané zamestnávateľovi za obdobie 04/2016 v sume
33,58 Eur.
6. R č. 700-1710392816-GC04/16 z 03. 05. 2016, práv. a vykonateľné 03. 08. 2016 - Penále predpísané
zamestnávateľovi podľa § 240 zák, č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ZNP, za obdobie 01-08/2015 a
10-12/2015 v sume 8,77 Eur.
7. R č. 700-1710595216-GC04/16 z 12. 07. 2016, práv. a vykonateľné 25. 08. 2016 - Poistné na sociálne poistenie
podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ZNP, predpísané SZČO za obdobie 01-06/2016 v sume 3118,56
Eur.
8. R č. 700-1710926616-GC04/16 z 16. 09. 2016, práv. a vykonateľné 05. 10. 2016 - Poistné na sociálne poistenie
podľa zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ZNP, predpísané SZČO za obdobie 07-08/2016 v sume 704,18
Eur.

Suma
pohľadávok
4.109,38 €
vrátane príslušenstiev
Prihláška doručená dňa 06. 04. 2017
Počet príloh
9

V Čadci dňa 10.04.2017
Imrich Šimulák - správca

K008368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015- S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 41 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac február 2017 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 117,34 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 117,34 EUR
Deň zápisu : 10. 4. 2017
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Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

V Martine, dňa 10. 4. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K008369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 5 / 1985, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 01/2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 289,34 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 07.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin,
nar.:
14.09.1964,
týmto
zverejňuje
doplnenie
súpisu
majetku
všeobecnej
podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
03/2017
poukázaná
HBM Pharma s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 270,06 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 07.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K008371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Rajman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/2/2016 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku na uspokojovanie nezabezpečených veriteľov.
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty (zabezpečené pohľadávky neboli
prihlásené) bolo vykonané v OV 56/2017 dňa 21.3.2017, pod K006321.
JUDr. Alena Balážová – správkyňa úpadcu: Martin Rajman, nar. 3.10.1976, trvalé bytom: Trnavská 10, 010 01
Žilina, týmto oznamuje veriteľom, že zástupca veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava schválil dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žilina, týmto oznamuje veriteľom, že zástupca veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava schválil dňa
5.4.2017 Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty:
Celková suma výťažku získaného z majetku podliehajúceho konkurzu:
Celková suma pohľadávok proti podstate:

3.027,40 €
772,23 €

Celková suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov :

2.255,17 €

Z toho pre uspokojenie: nezabezpečených veriteľov:

2.255,17 €

V zmysle schváleného rozvrhu výťažku budú jednotliví nezabespečení veritelia uspokojení nasledovne:
Por.
č.
Obchodné
pohľ. veriteľa
zo ZV

meno

/

názov

Sídlo

/

Bydlisko

Štefanovičová
1. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 4, 816
23
Bratislava

SR-Slovenská konsolidačná,
Cintorínska 21,
a.s., ako poverená osoba
2.
814
99
v zmysle zákona za správcu
Bratislava
Ministerstva vnútra SR

Suma
určená Suma určená
Zistená výška Pohľadávky
na...uspokojova-nie
uspokojo-vanie
pohľadávky veriteľa spolu
veriteľa zo všeob. podst. veriteľa
v€
v€
v €
v €
195,29
612,24
514,84
900,02
323,29
241,60
13,97
972,91

195,29

195,29

2,05

3 645,24

3 645,24

38,05

4 551,81

4 551,81

47,52

543,27

543,27

5,67

66,38
122,81
331,96
331,96
612,24

3.

4.

Slovenská republika, Daňový Janka Kráľa 2,010
úrad Žilina
01 Žilina

Slovenská
Bratislave

republika,

KS

v Záhradnícka
10,
813 66 Bratislava

117,90
331,93
331,93
331,93
47,63
331,93
331,93
331,93
331,93
331,93
331,93
59,74
99,58
97,99
165,96
120,00

Ul. 29 Augusta
8-10,
813
63
Bratislava

401,71

401,71

401,71

4,20

zdravotná Mamateyova
17,
850 05 Bratislava

65,76
3 154,11

3 219,87

3 219,87

33,61

7. POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Pribinová 25, 811
12 489,50
09 Bratislava

12 489,50

12 489,50

130,38

8. RECLAM, a.s.

Prievozská
2/A,
62 556,09
821 09 Bratislava

62 556,09

62 556,09

653,04

9. RECLAM, a.s.

Prievozská
2/A,
114 164,08
821 09 Bratislava

114 164,08

114 164,08

1 191,80

5.

Sociálna
Bratislave

poisťovňa

6.

Všeobecná
poisťovňa, a.s.

v
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821 09 Bratislava

10.

Tranavská cesta
Slovenská
kancelária
82,
826,58
poisťovateľov, s.r.o.
Bratislava

11. EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Pajštúnska 5, 851
02 Bratislava

SPOLU

947,54

974,54

974,54

10,17

13 284,50

13 284,50

138,68

3 917,19
3 292,89
6 047,42
216 025,90

216 025,90

216 025,90

2 255,17

Správca poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods.7 posledná veta ZoKR „ Náklady uspokojenia pohľadávky znáša
veriteľ sám “.
Správca týmto zároveň žiada veriteľov, aby títo v lehote 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku zaslali na adresu správcu judr.balazova@korex.sk bankové spojenie - číslo bankového účtu v tvare IBAN
(príp. variabilný symbol), na ktorý žiadajú vyplatiť prislúchajúcu časť ich pohľadávky - výťažku podľa schvá-leného
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Alena Balážová - správca

K008372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalcová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
4. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky z príjmu úpadcu

82,64

82,64 €

S pozdravom

JUDr. Erik Končok, správca

K008373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Marčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komjatná 386, 034 96 Komjatná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/19/2011 S 1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2011

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

123

Obchodný vestník 73/2017
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca majetku úpadcu týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu.výťažku zo všeobecnej a oddelenej podstaty.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 11016,06 €. Z uvedeného výťažku výťažok do
všeobecnej podstaty predstavuje 7,59% teda 836,17 € a do oddelenej podstaty 92,41% t.j,. 10179,89 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate: 5151,26 €,
Poučenie: Nezabezpečení veritelia môžu nahliadnuť do návrhu konečného rozvrhu výťažku v kancelárii správcu Ing.
Jaroslava Veréba, Mudroňova 43, 036 01 Martin v úradných hodinách správcu.
Nahliadnutie je vhodné vopred telefonicky dohodnúť na tel. č. 0908 940998. Nezabezpečení veritelia môžu v lehote
15 dní od zverejnenia tohto návrhu požiadať prostredníctvom zástupcu veriteľov, pôsobnosť ktorého vykonával
zástupca veriteľov Marček Daniel bytom Komjatná 256, 03496 Komjatná v zastúpení JUDr. Anton Slamka, so
sídlom Radlinského 1735/29, Dolný Kubín, aby proti návrhu uplatnili odôvodnené námietky.

K008374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 601 618
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/30/2014/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/30/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Marek Olekšák, ako správca úpadcu LESOSTAV, spol. s r.o. "v konkurze“, oprávnený zorganizovať dražbu
na účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a
o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“) zverejňuje podľa ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných
dražbách a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné Oznámenie o dražbe:
Navrhovateľ:
JUDr. Marek Olekšák
IČO: 42 181 232
Adresa kancelárie: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
Značka správcu: S 1472
ako správca úpadcu:
LESOSTAV, spol. s r. o. „v konkurze“
IČO: 31 601 618
sídlo: Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok
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Dražobník:
JUDr. Marek Olekšák

IČO: 42 181 232
Adresa kancelárie: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
Značka správcu: S 1472
Miesto konania dražby: v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ľudmily Chodelkovej, so sídlom Ul . 1. Mája č. 5,
010 01 Žilina
Dátum konania dražby: 19.05.2017
Čas otvorenia dražby: 08:30 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražba: 1. kolo dražby
Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom na LV č.
4707 pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne územie: Ružomberok so všetkými ich súčasťami
a príslušenstvom, a to:
STAVBY:
·

dielne so súp. č. 1496, postavené na par. č. 6644/2;

·

garáže so súp. č. 5206, postavené na par. č. 6642/2;

·

prístrešok so súp. č. 5208, postavený na par. č. 6643/1;

·

vodáreň so súp. č. 5209, postavená na par. č. 6645/2;

·

striekacia rampa so súp. č. 5210, postavená na par. č. 6646;

POZEMKY par. registra „C“:
·

par. č. 6642/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2;

·

par. č. 6643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2;

·

par. č. 6645/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2,

v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Označenie predmetu dražby:
Dielne súp. č. 1496, postavené na par. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206, postavené na par. č. 6642/2, prístrešok súp.
č. 5208, postavený na par. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209, postavená na par. č. 6645/2, striekacia rampa súp. č.
5210, postavená na par. č. 6646, pozemky par. registra „C“: par. č. 6642/6, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 20 m2, par. č. 6643/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2 a par. č.
6645/11, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Ružomberok,
okres Ružomberok, zapísaný na LV č. 4707 v spoluvlastníckom 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

125

Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

nehnuteľnosť sa nachádza v obci: Ružomberok
katastrálne územie: Ružomberok
okres: Ružomberok
zapísané na LV č. 4707
druh stavby: 1 – dielne, 7 – garáže, 20 – prístrešok, 8 – vodáreň, 20 – striekacia rampa
vo vlastníctve úpadcu: LESOSTAV, spol. s r. o., Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok, v spoluvlastníckom
podiele 1/1.
Opis predmetu dražby:
DIELNE súp. č. 1496 NA PARC. KN-C č. 6644/2
Jedná sa o stavbu situovanú na západnej strane areálu využívanú ako garáže so zázemím ( sklady alebo dielne).
Vzhľadom na rozdielne konštrukčné a materiálové vyhotovenie jednotlivých častí boli tieto ohodnotené samostatne
a následne zlúčené do jednej stavby.
DIELNE súp. č. 1496 na parc. KN-C č. 6644/2 - garáž
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN -C č.6644/2, 6644/3,
6644/4 k. ú. Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na parkovanie a
opravu áut.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, kde obvodové múry a deliace priečky v interiéri sú murované
z tvárnic.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) z oceľových priehradových väzníkov s krytinou z pozinkovaného
plechu, objekt má klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu –brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.
Vráta oceľové dvojkrídlové.

DIELNE súp. č. 1496 na parc. KN-C č. 6644/2 - dielne
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6644/2 a č. 6644/1 v
k. ú. Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na pomocné sklady
alebo dielne funkčne prepojené s garážou.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
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Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske prvky
z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché alebo zo sklobetónu.
Interiérové dvere sú dyhované.

GARÁŽE súp. č. 5206 NA PARC. KN-C č. 6642/2
Jedná sa o stavbu situovanú na západnej strane areálu využívanú ako garáže so zázemím (dielne alebo sklad).
Vzhľadom na rozdielne konštrukčné a materiálové vyhotovenie jednotlivých častí boli tieto ohodnotené samostatne
a následne zlúčené do jednej stavby.
GARÁŽE súp. č. 5206 na parc. KN-C č. 6642/2 - garáž
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN -C č.6642/2, 6642/1 k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na parkovanie a
opravu áut.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, kde obvodové múry a deliace priečky v interiéri sú murované
z tvárnic.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) ŽB prefabrikáty s krytinou z pozinkovaného plechu, objekt má
klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované v dielňach.
Vráta oceľové dvojkrídlové.

GARÁŽE súp. č. 5206 na parc. KN-C č. 6642/2 - dielne
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/2 a č. 6642/3 v
k. ú. Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na pomocné sklady
alebo dielne funkčne prepojené s garážou.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske prvky
z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
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

127

Obchodný vestník 73/2017

·
·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené a keramické obklady.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové, prípadne keramické dlažby .
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché alebo zo sklobetónu.
Interiérové dvere sú dyhované.

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA BEZ SÚP. Č. NA PARC. KN-C č. 6642/3
Jedná sa o stavbu situovanú na severnej strane areálu využívanú ako budova pre riadenie, správu a administratívu
(kancelárie, šatne, sociálne zariadenia, sklad, dielna a garáž).
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/3 v k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako dielňa a neskôr
po stavebných úpravách bolo prevládajúce využitie ako budova na riadenie a správu areálu. Na 1. nadzemnom
podlaží pozostáva zo závetria, zádveria, schodiska, šatne, sociálnych zariadení, skladu, garáže, rozvodne a chodby.
Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárie, archív a sociálne zariadenia.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956 a v rokoch 1995-1996 bola realizovaná stavebná
úprava, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové vybavenie. Stavebnou úpravou bolo zmenené jej využitie z
budovy dielní a skladu na budovu pre riadenie, správu a administratívu strediska Lesoprojekt v Ružomberku. Stavba
nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, kde obvodové múry a deliace priečky v interiéri sú murované
z tvárnic.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) z oceľových priehradových väzníkov s krytinou z pozinkovaného
plechu, objekt má klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Strop nad prízemím je zhotovený ako montovaný keramický a strop nad 2.nadzemným podlažím je
zhotovený z drevených nosníkov s plným záklopom.
Schodisko je monolitické trojramenné.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú štukové omietky a v niektorých miestnostiach na poschodí je aj drevený
obklad.
Povrchové úpravy podláh sú prevažne z PVC a keramickej dlažby, v dielni a garáži hrubá betónová.
Výplne okenných otvorov sú drevené jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.
Vráta oceľové dvojkrídlové.

GARÁŽE BEZ SÚP. Č. NA PARC. KN-C č. 6642/3 a 6642/4
Jedná sa o stavbu situovanú na severnej strane hneď vedľa administratívnej budovy využívanú ako garáže a dielne.
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/3 a 6642/4 v k.
ú. Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný na parkovanie a
opravu áut.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
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Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet, kde obvodové múry a deliace priečky v interiéri sú murované
z tvárnic.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) z oceľových priehradových väzníkov s krytinou z pozinkovaného
plechu, objekt má klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.
Vráta oceľové dvojkrídlové.

SKLAD BEZ SÚP. Č. NA PARC. KN-C č. 6642/5
Jedná sa o stavbu situovanú na severovýchodnej strane areálu využívanú ako budova pre skladovanie.
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/5 k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako sklad.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956 a v rokoch 1995-1996 bola realizovaná stavebná
úprava čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové vybavenie. Stavebnou úpravou bolo zmenené jej dispozičné
riešenie z jedného skladu bol vytvorený samostatný sklad cementu a samostatný sklad olejov. Stavba nie je
dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske prvky
z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené a keramické obklady.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové, prípadne keramické dlažby .
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.

VRÁTNICA BEZ SÚP. Č. NA PARC. KN-C č. 6642/5
Jedná sa o stavbu situovanú na severovýchodnej strane areálu využívanú ako vrátnica.
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/5 v k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako vrátnica.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti.
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske prvky
z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodový ch konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené a keramické obklady.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové.
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
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Interiérové dvere sú dyhované.

PRÍSTREŠOK súp. č. 5208 NA PARC. KN-C č. 6643/2
Jedná sa o stavbu situovanú na východnej strane areálu využívanú ako vonkajší zastrešený sklad.
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6643/2 v k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako sklad.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu.
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí oceľový skelet z dvoch strán (severná a východná) je uzavretý výplňovým
murivom.
Konštrukcia strechy je šikmá (sedlová) z drevených priehradových väzníkov s krytinou z pozinkovaného
plechu, objekt má klampiarske prvky z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie a vnútorné povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Povrchové úpravy podlahy - hrubé betónové.

VODÁREŇ BEZ SÚP. Č. 6645/2 NA PARC. KN - C č. 6645/2
Jedná sa o stavbu situovanú na juhovýchodnej strane areálu využívanú ako vodáreň.
Umiestnenie stavby: Predmetom ohodnotenia je objekt postavený na pozemku parc. KN-C č. 6642/5 k. ú.
Ružomberok v intraviláne k. ú. Ružomberok v priemyselnej zóne okresného mesta Ružomberok.
Dispozičné riešenie: V čase ohodnotenia objekt nebol využívaný, ale pôvodne bol využívaný ako vodáreň.
Technický stav: Stavba bola daná do užívania pred rokom 1956, čomu zodpovedá aj konštrukčno-materiálové
vybavenie. Stavba nie je dlhodobo užívaná a pravidelne udržiavaná, čomu zodpovedá aj jej technický stav.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
·
·
·
·
·
·
·
·

Základy objektu sú z betónu opatrené izoláciou proti zemnej vlhkosti .
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové múry a deliace priečky.
Konštrukcia strechy je plochá ŽB s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, objekt má klampiarske prvky
z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie povrchy obvodových konštrukcií objektu - brizolitová omietka.
Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladené.
Povrchové úpravy podláh sú hrubé betónové, prípadne keramické dlažby .
Výplne okenných otvorov sú oceľové jednoduché.
Interiérové dvere sú dyhované.

OPLOTENIE AREÁLU
Predmetom ohodnotenia je oplotenie vybudované okolo areálu Lesostav na parcelách KN-C č. 6645/5, 6645/4,
6645/3, 6645/9, 6645/1, 6645/10, 6645/11, 6645/13, 6645/14 v k. ú. Ružomberok. Oplotenie bolo vybudované z
oceľových stĺpikov, osadených do betónových základov, s výplňou zo strojového pletiva. Súčasťou plotu sú jedny
dvojkrídlové vráta a plotové vrátka z kovových profilov. Plot bol daný do užívania pravdepodobne pred rokom 1956.
Vzhľadom na stavebno-technický stav v čase ohodnotenia bola celková životnosť zvýšená na 60 rokov.
Vodovodná prípojka
Predmetom ohodnotenia je vodovodná prípojka vedená od verejného rozvodu do hodnoteného areálu.
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Kanalizačná prípojka
Predmetom ohodnotenia je kanalizačná prípojka vedená od budovy do verejnej kanalizácie.
Kanalizačné šachty
Predmetom ohodnotenia sú kanalizačné šachty v areáli.
Elektrická prípojka
Predmetom ohodnotenia je elektrická prípojka vedená do areálu.

Opis stavu predmetu dražby:
Stavby v súčasnosti nie sú dlhodobo využívané. Areál možno využívať ako sklad prípadne ako garáže. Areál sa
nachádza v priemyselnej časti mesta Ružomberok a je prístupný z miestnej komunikácie z ulice Bystrická cesta.
Okolitá lokalita ma charakter priemyselnej zóny. V súčasnosti je prístup k nehnuteľnostiam len cez pozemky vo
vlastníctve tretích osôb. V oplotenom areáli sa nachádzajú viaceré pozemky vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve
viacerých tretích osôb. Zároveň, niektoré z budov vo vlastníctve úpadcu sú postavené na pozemkoch tretích osôb.
Vlastníctvo k niektorým pozemkom v areáli úpadcu je nejasné, a preto je problematické ich vysporiadanie.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
LV č. 4707
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva na základe rozhodnutia č. 9500501/5/3471216/2012/Kubí zo
dňa 23.11.2012 na pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN
parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc.
č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN
parc. č. 6646, Daňový úrad, Jnaka Kráľa 2, Žilina; - P 1096/2012; pvz 3040/12
Poznámka
Poznamenáva sa Upovedomenie EX 695/2013-14 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15,031
01 Liptovský Mikuláš) o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN
parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne súp.č.1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206
na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku
parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp. č. 5210 na pozemku parc. č. 6646; P 242/13;PVZ 825/13;
Poznámka
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 977/2013 - 13 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor,
Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovský Mikuláš) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky
parc. č. CKN 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na parc. č.
CKN
6642/2 - garáže, s. č. 5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 - vodáreň a s. č.
5210 na parc. č. CKN 6646 - striekacia rampa; - P 307/13; PVZ 1006/13
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3529979/2013/Kubí zo dňa
23.7.2013 na pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc.
č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č.
6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc.
č. 6646; - P 908/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3525784/2013/Kubí zo dňa
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Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3525784/2013/Kubí zo dňa
23.7.2013 na pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc.
č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č.
6643/1, vodáreň s.č. 5209 na pozemku C KN parc.č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č.
6646; - P 909/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3913314/2013/Kubí zo dňa
23.8.2013 na pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc.
č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č.
6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc.
č. 6646; - P 713/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/4319239/2013/Kubína nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1,
6645/11
a
na
stavby
dielne
s.
č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208
na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 a striekacia rampa s. č.
5210 na pozemku C KN parc. č. 6646; P 827/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z
35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č.9500502/5/4768659/2013/Kubí zo
23.10.2013 ktoré vydal na nehnuteľnosti; parcely reg. CKN č.6642/6, 6643/1, 6645/11,a stavby s.č.1496 na
parc.č.6644/2-dielne, s.č.5206 na parc.č.6642/2-garáže,s.č.5208 na parc. č. 6643/1- prístrešok, s.č.5209 na
parc.č.6645/2-vodáreň, s. č. 5210 na parc.č.6646-striekacia rampa;- P 967/13; Zmluva o postúpení daňových a
colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa Upovedomenie EX 3481/2013 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15,
Liptovský Mikuláš) o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN
parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne súp. č. 1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206
na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku
parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp. č. 5210 na pozemku parc. č. 6646; P 997/13;
Poznámka
Poznamenáva sa zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/5181018/2013/Kubí zo
19.11.2013 ktoré vydal na nehnuteľnosti; parcely reg. CKN č.6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na parc. č.
6644/2-dielne, s. č. 5206 na parc. č .6642/2-garáže, s. č. 5208 na parc. č. 6643/1- prístrešok, s. č. 5209 na parc. č.
6645/2-vodáreň, s. č. 5210 na parc. č. 6646-striekacia rampa; - P 1050/13; PVZ 3486/13; Zmluva o postúpení
daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa Upovedomenie EX 338/2013 (Mgr.Viera Lesňáková, súdna exekútorka, Nám. sv. Egídia č. 95,
058 01 Poprad) o začatí a spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne súp. č. 1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206 na pozemku
parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku parc. č.
6645/2, striekacia rampa súp. č. 5210 na pozemku parc. č. 6646; P 1051/13;
Poznámka
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 4214/2013 - 14 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor,
Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovský Mikuláš) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky
parc. č. CKN 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na parc. č.
CKN 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 - vodáreň a
s.č. 5210 na parc. č. CKN 6646 - striekacia rampa; - P 22/14;
Poznámka
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/5620729/2013/Kubína nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1,
6645/11
a
stavby
s.
č.
1496
na
pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na
pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku CKN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na
pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; P 30/14; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č.
1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/233045/2014/Kubí, na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1,
6645/11
a
stavby
s.
č.
1496
na
pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na
pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na
pozemku
C
KN
parc.
č.
6646
striekacia
rampa;
P
95/14;
PVZ 429/14; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 , na základe rozhodnutia č. 9500502/5/673468/2014/Kubí, na nehnuteľnosti - pozemky
C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - P 215/14;
Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamená sa Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 , na základe rozhodnutia č. 9500502/5/673417/2014/Kubí, na nehnuteľnosti - pozemky
C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - P 216/14;
Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamená sa Daňové záložné právo na v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 01001 Žilina, na základe
rozhodnutia č. 9500502/5/1625601/2014/Gre, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a
stavby
s.
č.
1496
na
pozemku
C
KN
parc.
č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č.
6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č.
6646 - striekacia rampa; - P 639/14;
Poznámka
Poznamenáva sa Daňové záložné právov prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 , na základe rozhodnutia č. 9500502/5/4447418/2014/Gre, na nehnuteľnosti - pozemky
C KN parc. č. 6642/6, 6643/1,6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - P
1155/14; č.z.3729/14; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016;
Poznámka
Poznamenáva sa na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina, sp. zn. 3K/30/2014 zo dňa 29.01.2015 bol na
majetok dlžníka: LESOSTAV, spol. s r.o., so sídlom Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 601 618,
vyhlásený konkurz. Predmetom majetku patriaceho do konkurznej podstaty sú nehnuteľnosti: pozemky C KN parc.
č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby - dielne s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646. Za správcu konkurznej
podstaty úpadcu ustanovuje - JUDr. Marek Olekšák, správca so sídlom Helsinská 33, 036 08 Martin. - P 51/15; ČZ
459/15;
Záložné právo v prospech FOX-LAS s.r.o.,IČO;36368903, Palugyaya 1,031 01 Liptovský Mikuláš k
nehnuteľnostiam; pozemky registra CKN parcelné čísla;6642/6,6643/1,6645/11 a na; tavbu so súpisným číslom
1496 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 6644/2, stavbu so súpisným číslom 5206 na pozemku registra
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1496 na pozemku registra CKN s parcelným číslom 6644/2, stavbu so súpisným číslom 5206 na pozemku registra
CKN s parcelným číslom 6642/2, stavbu so súpisným číslom 5208 na pozemku registra CKN s parcelným číslom
6643/1;V
73/12;vklad
povolený
dňa
15.02.
2012;PVZ
456/12;
Daňové záložné práva na základe rozhodnutia č. 9500501/5/3471216/2012/Kubí zo dňa 23.11.2012 na pozemok C
KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č.
5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209
na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646, Daňový úrad, Jnaka
Kráľa
2,
Žilina;
Z
3875/2012;
pvz
3040/12
Exekučný príkaz EX 3125/2012 (JUDr. Margita Rojčeková, súdny exekútor, Moyzesova 1441, Čadca) na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemok C KN parc. č. 6642/6, 6643/1,
6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C KN parc.
č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č.
6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646; Z 298/13; pvz 282/13
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v exekučnom konaní č. EX 3259/2012-17 vedenom
súdnym exekútorom JUDr. Jozefom Kaduchom, Exekútorský úrad Žilina, Dolný Val 30, na nehnuteľnosti: pozemky
C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne súp.č.1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č.
5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp.č. 5209 na
pozemku parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp.č. 5210 na pozemku parc. č. 6646; - Z 460/2013; PVZ 423/13;
Exekučný príkaz EX 3260/2012 (JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor, Žilina, Dolný Val 30) na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne
súp.č.1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208
na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp. č. 5210 na
pozemku
parc.
č.
6646;
Z
837/13;
pvz
696/13
Exekučný príkaz EX 3262/2012 (JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor, Žilina, Dolný Val 30) na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavby: dielne
súp. č.1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok súp. č. 5208
na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku parc. č. 6645/2, striekacia rampa súp. č. 5210 na
pozemku
parc.
č.
6646;
Z
836/13;
pvz
697/13
Exekučný príkaz č. EX 3261/2012 - 25 (JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor, Dolný Val 30, 010 01 Žilina) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc. č. CKN 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na parc. č. CKN 6642/2 - garáže, s.
č.
5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 - vodáreň a s.č. 5210 na parc. č. CKN
6646
striekacia
rampa;
Z
1284/13,
PVZ
1028/13
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3529979/2013/Kubí zo dňa 23.7.2013 na pozemok C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc.č. 6646; - Z 2544/13; Zmluva o
postúpení
daňových
a
colných
nedoplatkov
č.
1/2015;
Z
35/2016;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3525784/2013/Kubí zo dňa 23.7.2013 na pozemok C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646; - Z 2546/13; Zmluva o
postúpení
daňových
a
colných
nedoplatkov
č.
1/2015;
Z
35/2016;
Exekučný príkaz EX 2131/13 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, 031 01 Liptovský
Mikuláš) zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - pozemky CKN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11
a stavby s. č. 1496 - dielne na parc. CKN č. 6644/2 , s. č. 5206 - garáže na parc. CKN č. 6642/2, s. č. 5208 prístrešok na parc. CKN č. 6643/1, s.č. 5209 - vodáreň na parc. CKN č. 6645/2 a s. č. 5210 - striekacia rampa na
parc.
CKN
č.
6646;
Z
2720/13;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO:35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/3913314/2013/Kubí zo dňa 23.8.2013 na pozemok C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646; - Z 2940/13; Zmluva o
postúpení
daňových
a
colných
nedoplatkov
č.
1/2015;
Z
35/2016;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/4319239/2013/Kubí na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a na stavby - dielne s. č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na pozemku C
KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN
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KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na pozemku C KN
parc. č. 6645/2 a striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646; Z 3238/13; Zmluva o postúpení
daňových
a
colných
nedoplatkov
č.
1/2015;
Z
35/2016;
Exekučný príkaz EX 1891/2013 (JUDr. Jozef Kaduch, súdny exekútor, Dolný Val 30, 010 01 Žilina) zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - pozemky parc. č. CKN 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496
- dielne, na parc. CKN č. 6644/2, s. č. 5206 - garáže, na parc. CKN č. 6642/2, s.č. 5208 - prístrešok, na parc. CKN
č. 6643/1, s. č. 5209 - vodáreň, na parc. CKN č. 6645/2 a s.č. 5210 - striekacia rampa, na parc. CKn č.6646; - Z
3279/2013;
Exekučný príkaz EX 5881/2013 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206 na
pozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646, (JUDr. Ladislav Kováč,
PhD.
súdny
exekútor,
Južná
trieda
93,
Košice);
Z
3481/2013;
Zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č.9500502/5/4768659/2013/Kubí zo 23.10.2013 na
nehnuteľnosti; parcely reg. CKN č.6642/6, 6643/1, 6645/11,a stavby s.č.1496 na parc.č.6644/2-dielne, s.č.5206 na
parc.č.6642/2-garáže,s.č.5208 na parc. č. 6643/1- prístrešok, s.č.5209 na parc.č.6645/2-vodáreň, s. č. 5210 na
parc.č.6646-striekacia rampa;- Z 3625/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015;
Z35/2016;
Exekučný príkaz EX 1941/2013-18 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť pozemok C KN parc.
č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na stavbu dielne s.č.1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2, garáže s. č. 5206
napozemku C KN parc. č. 6642/2, prístrešok s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1, vodáreň s. č. 5209 na
pozemku C KN parc. č. 6645/2, striekacia rampa s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646, (JUDr.Jozef Kaduch )
súdny
exekútor,
Dolný
Val
30,
Žilina);
Z
3832/2013;
Zriadenie daňového záložného práva v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/5181018/2013/Kubí zo 28.11.2013, ktoré vydal na
nehnuteľnosti; parcely reg. CKN č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na parc. č. 6644/2-dielne, s. č. 5206
na parc. č. 6642/2-garáže, s. č. 5208 na parc. č. 6643/1- prístrešok, s. č. 5209 na parc. č. 6645/2-vodáreň, s.č. 210
na parc. č. 6646-striekacia rampa; - Z 4073/13; PVZ 3486/13; Zmluva o postúpení daňových a colných nedoplatkov
č.
1/2015;
Z
35/2016;
Exekučný príkaz EX 3481/2013 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš)
zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a na
stavby: dielne súp. č. 1496 na pozemku parc. č. 6644/2, garáže súp. č. 5206 na pozemku parc. č. 6642/2, prístrešok
súp. č. 5208 na pozemku parc. č. 6643/1, vodáreň súp. č. 5209 na pozemku parc.č. 6645/2, striekacia rampa súp. č.
5210
na
pozemku
parc.
č.
6646;
Z
4163/13;
Exekučný príkaz EX 977/2013 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc. č. CKN 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na parc. č. CKN 6642/2 - garáže, s.
č. 5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 - vodáreň a s.č. 5210 na parc. č.
CKN
6646
striekacia
rampa;
Z
4164/13;
Daňové záložné právov prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/5620729/2013/Kubí na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku CKN parc. č.
6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KNparc. č.
6645/2 - vodáreň, s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; Z 124/14; Zmluva opostúpení
daňových
a
colných
nedoplatkov
č.
1/2015;
Z
35/2016;
Exekučný príkaz EX 4214/2013 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky parc. č. CKN 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na parc. č. CKN 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na parc. č. CKN 6642/2 - garáže, s.č.
5208 na parc. č. CKN 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na parc. č. CKN 6645/2 - vodáreň a s.č. 5210 na parc. č. CKN
6646
striekacia
rampa;
Z
401/14;
Daňové záložné právov prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/233045/2014/Kubí, na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C KN
parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C KN parc.
č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 417/14; PVZ 429/14; Zmluva
o
postúpení
daňových
a
colných
nedoplatkov
č.
1/2015;
Z
35/2016;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/673468/2014/Kubí, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C KN
parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C KN parc.
č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 783/14; Zmluva o postúpení
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č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 783/14; Zmluva o postúpení
daňových
a
colných
nedoplatkov
č.
1/2015;
Z
35/2016;
Daňové záložné právov prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/673417/2014/Kubí, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C KN
parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C KN parc.
č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 784/14; Zmluva o postúpení
daňových
a
colných
nedoplatkov
č.
1/2015;
Z
35/2016;
Exekučný príkaz EX 4571/2013 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku CKN parc. č.
6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č.
6645/2 - vodáreň a s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; Z 1478/14;
Exekučný príkaz EX 2029/2014 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku CKN parc. č.
6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č.
6645/2 - vodáreň a s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; -Z 1684/14;
Exekučný príkaz EX 861/2014 (JUDr. Peter Matejovie, súdny exekútor, Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš) na
vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6,
6643/1, 6645/11 a stavby s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C KN parc.
č. 6642/2 - garáže, s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č.
6645/2 - vodáreň a s. č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; -Z 1688/14;
Exekučný príkaz EX 338/2013 (Mgr. Viera Lesňáková,súdna exekútorka, Nám. sv. Egídia č.95, 05801 Poprad) na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby
s. č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s. č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže,
s. č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s. č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň a s.
č.
5210
na
pozemku
C
KN
parc.
č.
6646
striekacia
rampa;
-Z
1778/14;
Daňové záložné právo na v prospech Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 01001 Žilina, na základe rozhodnutia č.
9500502/5/1625601/2014/Gre, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č. 6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s.č.
1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C KN parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na
pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C KN parc. č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na
pozemku
C
KN
parc.
č.
6646
striekacia
rampa;
Z
1861/14;
Daňové záložné právo v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska ul. č. 21, Bratislava, IČO: 35
776 005 na základe rozhodnutia č. 9500502/5/4447418/2014/Gre, na nehnuteľnosti - pozemky C KN parc. č.
6642/6, 6643/1, 6645/11 a stavby s.č. 1496 na pozemku C KN parc. č. 6644/2 - dielne, s.č. 5206 na pozemku C KN
parc. č. 6642/2 - garáže, s.č. 5208 na pozemku C KN parc. č. 6643/1 - prístrešok, s.č. 5209 na pozemku C KN parc.
č. 6645/2 - vodáreň, s.č. 5210 na pozemku C KN parc. č. 6646 - striekacia rampa; - Z 3712/14; č.z.3729/14; Zmluva
o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2015; Z 35/2016
Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného zákona.
Všeobecná hodnota podľa vyhlášky 492/2004 Z. z.:
81.900,- EUR
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Znalecký posudok č.: 91/2016 zo dňa 30.10.2016 vypracoval: Ing. Marek Taška, znalec v odbore stavebníctvo
Najnižšie podanie: 81.900,- EUR
Minimálne prihodenie: 300,- EUR
Dražobná zábezpeka: 15.000,- EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 012016, č. IBAN: SK91 1100
0000 0029 4200 1882, BIC: TATRSKBX, najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade
zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený
k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
JUDr. Marek Olekšák správca úpadcu, adresa kancelárie: Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina alebo v mieste
konania dražby, najneskôr pred otvorením dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená
hneď po skončení dražby.
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka,
bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
označený účastníkom dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka vedený
v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 012016, č. IBAN: SK91 1100 0000 0029 4200 1882, BIC: TATRSKBX, a to do 15 dní
odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Úpadca je platcom DPH a nehnuteľnosti nie sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty, a teda režim úhrady
bude modifikovaný ustanoveniami § 69 ods. 12 písm c) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). V zmysle § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH, platiteľ,
ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie nehnuteľnosti alebo jej
časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1.
V zmysle citovaných ustanovení prichádza do úvahy režim tzv. samozdanenia a osobou povinnou platiť daň
bude príjemca teda vydražiteľ:
a)
ak bude vydražiteľ platcom DPH uhradí cenu dosiahnutú vydražením zníženú o DPH na účet
dražobníka a príslušnú daň zúčtuje vo svojom daňovom priznaní k DPH v danom zúčtovacom období;
b)
ak však vydražiteľ nebude platca DPH uhradí cenu dosiahnutú vydražením v celku (vrátane DPH) na
účet dražobníka.
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

137

Obchodný vestník 73/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.04.2017

Termín obhliadky:
1. Termín: 02.05.2017 o 14:00 hod.
2. Termín: 10.05.2017 o 14:00 hod.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom
obhliadky na t. č. : 0907/217 381. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po
predchádzajúcej dohode so správcom.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom
udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva
vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
najneskôr do 5 dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi.
V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade
akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej
úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Poučenie:
V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
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(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby:
JUDr. Ľudmila Chodelková so sídlom Ul . 1. Mája č. 5, 010 01 Žilina

V Žiline, dňa 10.04.2017
JUDr. Marek Olekšák, správca

K008375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Bálintová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Zrážky z dôchodku
por.č.

označenie

DÁTUM

SUMA

1

zrážka z dôchodku za 12/2016

1.12.2016

44,52 €

2

zrážka z dôchodku za 1/2017

1.2.2017

11,13 €

2

zrážka z dôchodku za 2/2017

1.3.2017

11,13 €

3

zrážka z dôchodku za 3/2017

3.4.2017

11,13 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K008376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELITECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 553 701
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/6/2015
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

p.č. súpisová zložka

súpisová hodnota

Peňažné prostriedky vymožené z pohľadávky voči dlžníkom
úpadcu za obdobie 01 až 03/2017

22

zostatok ku dňu zostavenia súpisu:

3 324,39 EUR

odhadovaná hodnota:

3 324,39 EUR

deň zápisu:

31.3.2017

dôvod zápisu:

peňažné prostriedky z pohľadávok, patriacich úpadcovi

ADVO INSOLVENCY, k.s.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 03.04.2017

K008377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Hagara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Králiky 11, 976 34 Králiky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 829 199
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2013 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu Ľubomír
Hagara, Králiky 11, 976 34 Králiky, IČO: 10 829 199 týmto v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 05.
05. 2017 (piatok) o 10.00 hod. (prezentácia od 9.45 hod.) v zasadacích priestoroch na 2. poschodí budovy
nachádzajúcej sa na Nám. SNP 7, 974 01 Banská Bystrica.
Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Voľba nových členov veriteľského výboru.
3. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti,
zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

JUDr. Jana Jandová, správca

K008378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakta 3454, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 6/2016 S1646
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Spisová značka správcovského spisu: 2K 6/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dňa 23.06.2016 v Obchodnom vestníku č. 121/2016 pod č. K014805, správca, v predmetnom konkurznom konaní,
zverejnil Súpis všeobecnej podstaty - peňažné prostriedky na účte, vedenom v Tatra banke, a.s., v sume vo výške
2.408,88 € a tu ku dňu 20.06.2016.
Dňa 15.02.2017 v Obchodnom vestníku č. 32/2017 pod č. K003404, správca, v predmetnom konkurznom konaní,
aktualizoval Súpis všeobecnej podstaty - peňažné prostriedky na účte, vedenom v Tatra banke, a.s., v sume vo
výške 5.282,92 € a tu ku dňu 10.02.2017.
Vyššie uvedený, aktualizovaný, Súpis všeobecnej podstaty - peňažné prostriedky na účte, správca aktualizuje
znova nasledovne:

Číslo Súpisová zložka majetku

1

Umiestnenie
majetku

peňažné prostriedky na
Tatra banka, a.s.
účte

Deň zapísania majetku do súpisu / Deň
aktualizácie

Číslo účtu

SK0311000000002937105548 10.4.2017

Súpisová
hodnota

5 902,92 €

Mgr. Natália Miľanová, správca

K008379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Vývlek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.S. Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1984
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Milan Vývlek, nar. 3.11.1984, bytom 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Milan Vývlek, born on 3rd of
B.S.Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa oznamujem, že bol na November 1984, residing at B.S. Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa,
majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Nitra declared
zn. 4K/13/2017 zo dňa 27.3.2017 uverejnenom v Obchodnom bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the
vestníku č. 65/2017 zo dňa 3.4.2017 vyhlásený konkurz úpadcu a bankrupt by its resolution No. 4K/13/2017 dated 27th of March 2017 and
zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
published in the Commercial bulletin No. 65/2017 dated on 3rd of April
2017.
The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
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The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň
the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje
bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom
declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
ods. 3 ZKR).
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej
If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v
period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
sec. 8 BRA).
ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a
The application´s basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d)
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani currency without reference exchange rate of European Central Bank or
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom
application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí,
petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd
delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2
application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
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In Veľký Krtíš on 4th of April 2017

K008380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Vývlek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.S. Timravy 72/11, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.11.1984
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Milan Vývlek, nar. 03.11.1984, bytom B.S. Timravy 72/11,
985 54 Lovinobaňa oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do
14:00 hod v kancelárii správcu na SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na
elektronickej adrese bogdani@insolvency.sk.

Veľký Krtíš, 4.4.2017

K008381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gabčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 767/57, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Gabčo, nar. 12.01.1949, bytom Okružná 767/57, 058 01 Poprad, JUDr.
Ing. Jozef Sitko v súlade s § 34 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.05.2017 o 10:30 hod, na adrese správcu Lipova 1, v
Humennom, v budove ENERGOBYTU číslo dverí 13 s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie; 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzu; 3. Voľba zástupcu veriteľov; 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Humennom, dňa 10.04.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca
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K008382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Šafranko Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arm.gen. Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/83/2015 S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/83/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48,832 37 Bratislava,IČO: 00151653.
JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 2673/212/A 093 01 Vranov nad Topľou, správca úpadcu
Ing. Rastislav Šafranko, nar. 23.02.1978, bytom Arm. gen. L. Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov týmto v zmysle §96
ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii Z. z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“), oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti podstate. V súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh
z oddelenej podstaty.S poukazom na ust. § 97 ods.1a 2/ po speňažení majetku oddelenej podstaty ide o
speňaženie jedného bytu a teda podľa povahy veci, správca zostavuje čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty.
Poučenie podľa ust. § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V zmysle § 96 ods.4.ZKR,námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietky , že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu ,alebo že nemá byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsah
určený správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať po
predchádzajúcej dohode so správcom na tel .0908 380 390 alebo aj e-mailom na : jakubekm@centrum.sk po
predchádzajúcom dohovore so správcom v úradných hodinách v sídle a kancelárii správcu.
Vo Vranove nad Topľou dňa 10.04.2017
JUDr.Michal Jakubek, správca

K008383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amiriová Jana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
03/2017
poukázaná
RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, A.S. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 346,51 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 07.04.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K008384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 59 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 771
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Pozemné stavby Prešov „v likvidácii“, so sídlom
Budovateľská 59, 080 01 Prešov, IČO: 36 474 771, týmto oznamuje, že nahliadnuť do správcovského spisu je
možné v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,
MUDr. Alexandra 4
060 01 Kežmarok
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod.
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Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K008385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 59 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 771
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Pozemné stavby Prešov „v likvidácii“, so sídlom
Budovateľská 59, 080 01 Prešov, IČO: 36 474 771, týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. číslo účtu: SK90 1111 0000
0010 9032 9030, BIC: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktoré bolo uplatnené samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K008386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 59 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 771
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Pozemné stavby Prešov
„v likvidácii“, so sídlom Budovateľská 59, 080 01 Prešov, IČO: 36 474 771, (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 1k/3/2017 zo dňa 30.03.2017, bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu a naša spoločnosť, Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej kancelárie MUDr.
Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 67/2017 zo dňa 05.04.2017.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, proc. no. 1K/3/2017, dated on 2017 March 30st bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets: Pozemné stavby Prešov „v likvidácii“, Budovateľská 59, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
company identification No: 36 474 771, and our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: MUDr.
Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, company identification No.: 36 795 364 was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 67/2017 dated on April 05th 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo účinnosť dňa 06.04.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov come in to effect on April 06th 2017. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika. V jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od
ktorej závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, Slovak Republic.
Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov)
Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall
be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

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.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z
dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu/Debtor´s bankruptcy trustee

Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K008387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 3394 / 13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/80/2015 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/80/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 8
Deň zapísania: 29.03.2017
Druh zložky: iná majetková hodnota - § 38 písm. h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Opis súpisovej zložky majetku: Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 500,- EUR

K008388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černická Paula, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4860/9 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2016 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 3
Deň zapísania: 28.03.2017
Druh zložky: iná majetková hodnota- § 38 písm. h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Popis súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 169,30 EUR

V Humennom, dňa 04.04.2017

_______________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu S1396
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čupil Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranov nad Topľou -, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Ján Čupil, nar.:
09.01.1976, bytom 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa 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 (ďalej
len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 11.05.2017 o 11.00 hod. (prezentácia od
10.45 hod!), na adrese : Tkáčska 2, 080 01 Prešov, III. poschodie.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba zástupcu veriteľov,
3. Rôzne, Záver.

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

V Prešove, dňa 10.04.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K008390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čabala Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Jablonka 9, 067 34 Nižná Jablonka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o dražbe
(podľa § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii)
A.
Označenie dražobníka
I.
Meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

IV.
B.
I.
II.
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát

IČO
Označenie navrhovateľa
Meno a priezvisko
Sídlo/ bydlisko

III.

Zapísaný:

IV.

IČO

C.

Miesto konania dražby

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca úpadcu Ondrej Čabala
Tatranské námestie
3
Poprad
d) PSČ
058 01
SR
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod. č. S1733
48 413 011
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca úpadcu Ondrej Čabala
Tatranské námestie
3
Poprad
d) PSČ
058 01
SR
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod. č. S1733
48 413 011
Notársky úrad JUDr. Štefan Siskovič
Štefánikova 873/12, 058 01 Poprad
24.05.2017
13.15 hod.
Prvé

D.
Dátum konania dražby
E.
Čas konania dražby
F.
Kolo dražby
G.
Predmet dražby
Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve o veľkosti 1/62-in nachádzajúce sa v katastrálnom území Nižná Jablonka, obec Nižná Jablonka,
okres Humenné a
•

evidované na liste vlastníctva č. 243 Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, a to parcely registra „C“
- parc.č. 532/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 392 m2
- parc.č. 532/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 71 m2
a parcely registra „E"
- parc.č. 113/ 2 Lesné pozemky o výmere 198930 m2,
- parc.č. 114 Orná pôda o výmere 238303 m2,
- parc.č. 115 Orná pôda o výmere 110547 m2,
- parc.č. 116 Orná pôda o výmere 352277 m2,
- parc.č. 117 Trvalé trávne porasty o výmere 134148 m2,
- parc.č. 118/ 2 Trvalé trávne porasty o výmere 40899 m2,
- parc.č. 119/ 3 Orná pôda o výmere 8829 m2,
- parc.č. 119/ 21 Orná pôda o výmere 5294 m2,
- parc.č. 120/ 2 Orná pôda o výmere 80582 m2,
- parc.č. 121/ 2 Orná pôda o výmere 9712 m2,
- parc.č. 121/ 3 Orná pôda o výmere 4012 m2,
- parc.č. 121/ 4 Orná pôda o výmere 1144 m2,
- parc.č. 121/ 5 Orná pôda o výmere 116 m2,
- parc.č. 765 Orná pôda o výmere 125871 m2,
- parc.č. 766 Orná pôda o výmere 407924 m2,

•

evidované na liste vlastníctva č. 361 Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor a to parcely registra „E“
- parc.č. 112/ 1 Orná pôda o výmere 20726 m2,
- parc.č. 112/ 2 Orná pôda o výmere 20726 m2,
- parc.č. 118/ 1 Trvalé trávne porasty o výmere 37138 m2,
- parc.č. 119/212 Orná pôda o výmere 51817 m2,
- parc.č. 402 Trvalé trávne porasty o výmere 93860 m2,
- parc.č. 623 Trvalé trávne porasty o výmere 277169 m2,

•

evidované na liste vlastníctva č. 439 Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor a to parcely registra „E“
- parc.č. 769/66 Orná pôda o výmere 4317 m2,

•

evidované na liste vlastníctva č. 486 Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor a to parcely registra „E“
- parc.č. 447/2 Lesné pozemky o výmere 473654 m2,

•

evidované na liste vlastníctva č. 487 Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor a to parcely registra „E“
- parc.č. 767 Orná pôda o výmere 155333 m2,
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- parc.č. 767 Orná pôda o výmere 155333 m2,
•

evidované na liste vlastníctva č. 488 Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor a to parcely registra „E“
- parc.č. 113/11 Lesné pozemky o výmere 55542 m2,
- parc.č. 113/13 Lesné pozemky o výmere 2101 m2,

•

evidované na liste vlastníctva č. 489 Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor a to parcely registra „E“
- parc.č. 120/3 Orná pôda o výmere 16673 m2,
- parc.č. 624/1 Trvalé trávne porasty o výmere 193998 m2,

H.

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti tvoria spoločnú nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z. Urbárskej a Pasienkovej spoločnosti – PS Nižná Jablonka.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby
CH.
Analýza polohy a stavu nehnuteľností:

Opis stavu predmetu dražby

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Nižná Jablonka s počtom obyvateľov cca 180. Obec Nižná Jablonka sa nachádza v okrese Humenné cca
30 km východne od okresného mesta Humenné a cca 22 km severo východne od okresného mesta Snina. Dostupnosť do okresného mesta
Humenné autom je dobrá do 45 min, do Sniny do 30 min. Nezamestnanosť do 20 %. V okolí sa nevyskytujú konfliktné skupiny obyvateľstva.
·
Nehnuteľnosti je možné využívať len v rámci hospodárenia Urbárskej a Pasienkovej spoločnosti – PS Nižná Jablonka.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
1.
LV č. 243, 361, 439, 486, 487, 488, 489 k.ú. Nižná Jablonka
VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Vlastník:
Ondrej Čabala, nar. 5.6.1973, bytom 067 34 Nižná Jablonka 9, v spoluvlastníckom podiele 1/62- in
Titul nadobudnutia:
Osvedčenie o dedičstve 11D 275/2013, Dnot 88/2013 zo dňa 14.11.2014, Z 2863/14- 6/15
Iné údaje:
Vyznačenie kódu spoločnej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 na základe žiadosti od Urbárskej a Pasienkovej spoločnosti - PS Nižná
Jablonka č.j. 02/2017 zo dňa 8.2.2017, R-37/17 - 11/17
Spoločnú nehnuteľnosť tvoria LV v kat. území Nižná Jablonka číslo LV: 243, 361, 439, 486, 487, 488, 489 - 11/17
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ocenený znaleckým posudkom 2/2016 zo dňa 22. 4. 2016, vyhotoveným Ing. Jozef Šimko, Pčolinská 1409/39, 069 01
Snina, znalec z odboru Lesníctvo, odvetvie Odhad hodnoty lesov, evidenčné číslo znalca 913360, a znaleckým posudkom 06/2016 zo dňa
11. 7. 2016, vyhotoveným Ing. Mgr. Ján Kormucik, Železničná 358, 067 83 Kamenica nad Cirochou, znalec z odboru poľnohospodárstva,
odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, evidenčné číslo znalca 911700.
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach je 9 630,70 Eur.
K.
L.
M.
a) výška

Najnižšie podanie
9 630,70 EUR
Minimálne prihodenie
100 EUR
Dražobná zábezpeka
1 000 EUR
1. bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet číslo IBAN: SK18 7500
0000 0040 2148 7899 , SWIFT: CEKOSKBX, vedený v Československá obchodná
banka, a.s., pričom dražobná zábezpeka sa považuje za zaplatenú, ak do otvorenia
dražby bola pripísaná na účet dražobníka,
2. v hotovosti do pokladne správcu na adrese Tatranské námestie 3 v Poprade alebo v
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka pred otvorením
dražby.
3. formou bankovej záruky
4. notárovi do notárskej úschovy
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
1. originál alebo overená kópia výpisu z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky
v prospech účtu dražobníka alebo potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na
bankový účet dražobníka v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe za
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej
predpokladu, že do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
zábezpeky
správcu)
2. príjmový pokladničný doklad vystavený správcom
3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky
4. originál alebo overená kópia preukazujúca notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
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Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku, bez
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5
pracovných dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet IBAN: SK18 7500 0000
0040 2148 7899 , SWIFT: CEKOSKBX, vedený v Československá obchodná banka, a.s.,
O.
Obhliadka predmetu dražby
Obhliadka č. 1 sa uskutoční dňa 05. 05. 2017 o 15.00 hod.
1. Dátum
Obhliadka č. 2 sa uskutoční dňa 19. 05. 2017 o 15.00 hod.
Obhliadky sa vykonajú po predchádzajúcej telefonickej dohode so správcom (+421 903 286 246)
2. Miesto obhliadky
Nižná Jablonka
Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcom dohodnutí so správcom
telefonicky na 0903 286 246 alebo na e-mailovej adrese spravca@ledecky.sk. Nahlásiť
obhliadku je potrebné najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky. Stretnutie prípadných
záujemcov o dražbu sa uskutoční v termíne obhliadky v obci Nižná Jablonka.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 92 ods. 6 tretia veta
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v tomto oznámení, a ktorá predloží:
1. doklad o zložení dražobnej zábezpeky
2. doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
3. Organizačné opatrenia
3. ak ide o právnickú osobu úradný výpis z registra, v ktorom sú zapísané a z ktorého
bude zrejmé, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obch. registra), nie starší
ako 30 dní
V prípade ak sa dá účastník zastúpiť splnomocnencom, je povinný predložiť špeciálnu plnú moc
s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka. Z plnej moci musí výslovne vyplývať
oprávnenie splnomocnenca konať v mene a na účet zastúpeného na dražbe. Plnomocenstvo,
ktoré nebude obsahovať požadované náležitosti, resp., podpis splnomocniteľa nebude úradne
osvedčený správca nebude akceptovať.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
·
vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Ak vydražiteľ v
ustanovenej lehote neuhradí cenu dosiahnutú vydražením (ktorú v dražbe ponúkol), zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú
a správca je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil, a zároveň zmluvnú pokutu vo
výške 100 % zo zaplatenej zábezpeky,
·
správca vydá, po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, vydražiteľovi predmetu dražby dve vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice, ktorou sa osvedčuje priebeh dražby. Správca zároveň zabezpečí vypracovanie návrhu na záznam vlastníckeho
práva pre vydražiteľa, ktorý po podpísaní vydražiteľom doručí príslušnej správe katastra.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, správca odovzdá predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a
sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi.
Správca odovzdá predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov. Správca na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet
dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu vydražiteľ a správca, prípadne aj predchádzajúci vlastník, ak je zúčastnený odovzdávania
predmetu dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane správca a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto
osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč
nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich
postihla.
Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím
predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky

Poučenie v zmysle osobitného predpisu uvedeného v § 92 ods. 6 tretia veta zákona č
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii s poukazom na § 21 ods. 2 až ods. 6 zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní
do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná
len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a
dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej
dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné
ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T.
Notár osvedčujúci priebeh dražby
a) titul
JUDr.
b) meno
Štefan
c) priezvisko
Siskovič
d) sídlo
Štefánikova 873/12, 058 01 Poprad
S.
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K008391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Bodnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 2443/15, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1976
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 1K/53/2015 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/53/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

2.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za júl 2015
Súpisová hodnota: 390,31 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.08.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

3.
Súpisová zložka majetku: kreditný úrok
Súpisová hodnota: 0,01 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 31.08.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

4.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2015
Súpisová hodnota: 376,12 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.09.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

5.

Súpisová zložka majetku: zostatok na zrušenom osobnom účte úpadcu
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Súpisová hodnota: 616,46 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 29.09.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6.

Súpisová zložka majetku: kreditný úrok
Súpisová hodnota: 0,02 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 30.09.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

7.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za september 2015
Súpisová hodnota: 253,89 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.10.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

8.

Súpisová zložka majetku: kreditný úrok
Súpisová hodnota: 0,02 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 31.10.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

9.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za október 2015
Súpisová hodnota: 235,34 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.11.2015
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Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

10.

Súpisová zložka majetku: kreditný úrok
Súpisová hodnota: 0,01 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 30.11.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

11.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2015
Súpisová hodnota: 321,63 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 11.12.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

12.

Súpisová zložka majetku: kreditný úrok
Súpisová hodnota: 0,02 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 31.12.2015
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

13.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za december 2015
Súpisová hodnota: 266,04 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.01.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
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14.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za január 2016
Súpisová hodnota: 82,83 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.02.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

15.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za február 2016
Súpisová hodnota: 72,17 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.03.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

16.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za marec 2016
Súpisová hodnota: 73,13 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.04.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

17.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za apríl 2016
Súpisová hodnota: 79,11 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.05.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

18.
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Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za máj 2016
Súpisová hodnota: 86,87 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.06.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

19.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za jún 2016
Súpisová hodnota: 80,10 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.07.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

20.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za júl 2016
Súpisová hodnota: 89,92 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.08.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

21.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2016
Súpisová hodnota: 82,41 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.09.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

22.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za september 2016
Súpisová hodnota: 92,94 €
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Deň zápisu do súpisu majetku: 14.10.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

23.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za október 2016
Súpisová hodnota: 587,87 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.11.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

24.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2016
Súpisová hodnota: 216,82 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.12.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

25.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za december 2016
Súpisová hodnota: 81,80 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.01.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

26.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za január 2017
Súpisová hodnota: 98,87 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.02.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
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27.

Súpisová zložka majetku: zostatok preddavku podľa ust. § 13 ZKR
Súpisová hodnota: 663,88 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 09.03.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. d) ZKR

28.

Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za február 2017
Súpisová hodnota: 90,73 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.03.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

K008392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAVIS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 40, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 491 314
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2014 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Babin, kancelária správcu so sídlom Hlavná 29, 080 01 Prešov,
správca konkurznej podstaty úpadcu BRAVIS, a.s. v konkurze, so sídlom Popradská 40, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 36 491 314, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti obom podstatám, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej, resp. oddelenej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Hlavná 29, 080 01 Prešov. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel.
č 051/7723672, 0905998023, resp. na adrese: spravca.babin@gmail.com.
V zmysle § 96 ods.3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAVIS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 40, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 491 314
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2014 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Babin, Hlavná 29, Prešov ako správca úpadcu BRAVIS, a.s. v konkurze, so sídlom Popradská 40,
064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 491 314, v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn.
2K/10/2014 v zmysle § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že
prihláška nezabezpečeného pohľadávok Veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s. v celkovej prihlásenej sume spolu:
48,00 € bola správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote a bola zapísané do zoznamu pohľadávok.

K008394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BONUS VISION s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 12 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 311 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/A, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/49/2015 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/49/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

h
Správca konkurznej podstaty úpadcu BONUS VISION s.r.o. v zmysle záväzného pokynu na speňaženie majetku
zabezpečeného úpadcu Daňový úrad Košice, zastúpený Slovenskou konsolidačnou a.s., vyhlasuje ponukové
konanie na majetok zapísaný do súpisu oddelenej podstaty:
3. motorové vozidlo MINI MINI UKL-K/ZE31/J5 VIN: WMWZE31070TR99737 - KE579JE, rok výroby 2010, súpisová
hodnota
20 000,-€
Obhliadka jednotlivých predmetov speňažovania sa uskutoční 1 júna 2017 o 11 hodine na základe telefonického
dohovoru 055/6331376 s kanceláriou správcu konkurznej podstaty.
Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach pre každý predmet speňažovania
samostatne. Obálky musia byť doručené do 2 júna 2017 do 09:00 hod. Každá obálka musí byť označená: „ BONUS
VISION NEOTVÁRAŤ SPEŇAŽOVANIE zabezpečeného majetku IV. KOLO“.
Pre každý predmet speňažovania je potrebné urobiť samostatnú ponuku a jednoznačné identifikovať ku ktorému
predmetu sa vzťahuje. Minimálna výška ponuky je 25% súpisovej hodnoty majetku. Vyhráva najvyššia ponuka.
Otváranie obálok sa uskutoční 2 júna 2017 o 10 hodine v kancelárii správcu na Hlavnej 81/A, 040 01 Košice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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https://auto.bazos.sk/inzerat/72260835/bonus-vision.php

K008395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRO-BIO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 8, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 216 607
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016 S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec: Návrh konečného rozvrhu výťažku na uspokojovanie nezabezpečených veriteľov prihlásených
pohľadávok v konkurznom konaní vedenom proti úpadcovi: PRO-BIO s.r.o., so sídlom Partizánska č. 8, 071
01 Michalovce, IČO: 36 216 607 sp.zn. 32K/15/2016 S996
I.
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 32K/15/2016 zo dňa 16.09.2016 v právnej veci navrhovateľa Daňový
úrad Košice, Rozvojová č. 2, Košice proti dlžníkovi: PRO-BIO s.r.o., so sídlom Partizánska č. 8, 071 01 Michalovce,
IČO: 36 216 607 o návrhu na vyhlásenie konkurzu, bol vyhlásený konkurz a predmetným uznesením Okresného
súdu Košice I. bola do funkcie správcu podstaty ustanovená JUDr. Nataša Kučerová, advokátka, so sídlom
Mlynárska 15, 040 01 Košice

V predmetnom konkurznom konaní si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili pohľadávky 6 nezabezpečení
veritelia, a to: SR – Daňový úrad Košice, Slovenská konsolidačná, a.s., Union poisťovňa, a.s., Sociálna poisťovňa
so sídlom Bratislava, Union zdravotná poisťovňa a Mesto Prešov.

V intenciách § 32 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správkyňa konkurznej podstaty každú
prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou preskúmala ( na základe dokladov predložených veriteľmi
v súvislosti so skutočnosťou, že úpadca súčinnosť neposkytol a následne v priebehu konkurzného konania zomrel)
so záverom, že všetky prihlásené pohľadávky 6 veriteľov považovala za zistené so zisteným poradím iná
pohľadávka. Zistenie prihlásených pohľadávok zapísala do zoznamu pohľadávok:
Ø číslo pohľadávky Sr 24-90
veriteľ SR – Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová č. 2, Košice,
prihlásená suma 52 868,84 €, zistená suma 52 868,84 €,- € (pohľadávka bola prihlásená ako
nezabezpečená pohľadávka – DPH, daň PO a prísl.)
Ø číslo pohľadávky Sl 1 - 23
veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, prihlásená
suma 21 611,36,- €, zistená suma 21 611,36,- (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – daň PO, DPH a prísl.)
Ø číslo pohľadávky Uni3
veriteľ Union poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská č.29/A, Bratislava, IČO: 313 220 51,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlásená suma 8 828,75,- €, zistená suma 8 828,75,- €, (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – Rozsudok Okresného súdu Michalovce č.k. 7C/164/2006)
Ø číslo pohľadávky So1 - 29
veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, so sídlom 29. augusta č. 8-10, Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená suma 4 096,57,- €, zistená suma 4 096,57,- €, (pohľadávka bola prihlásená ako
nezabezpečená pohľadávka – neuhradené poistné na sociálne poistenie)
Ø číslo pohľadávky Un 1, Un2
veriteľ Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská č. 48, Bratislava, IČO: 00 151 653,
prihlásená suma 785,95,- €, zistená suma 785,95,- €, pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – neuhradené preddavky na zdravotné poistenie),
Ø číslo pohľadávky Me 1 - 2
veriteľ Mesto Prešov, so sídlom Hlavná č. 73, Prešov, IČO: 00 327 646, prihlásená suma 365,49,- €,
zistená suma 365,49,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená pohľadávka – poplatok za
komunál. odpad).

Všetky pohľadávky veriteľov boli prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky.

Na prvej schôdzi veriteľov, konanej dňa 27.12.201 predseda schôdze nepredložil návrh na voľbu zástupcu veriteľov,
vzhľadom na skutočnosť, že v súlade s ust. § 37 ods.1 ZKR návrh na zástupcu veriteľov predkladá predseda
schôdze spomedzi prítomných nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať, pričom
schôdze veriteľov sa zúčastnili iba dvaja nezabezpečený veritelia.
Súd uznesením sp. zn. 32K/15/2016 zo dňa 19.01.2017 zverejneným o Obchodnom vestníku č. 17/2017 dňa
25.01.2017 uznal konkurz vyhlásený na úpadcu na základe žiadosti správkyne za malý. V malom konkurze volí
schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov - § 107 ods. 2 ZKR.
Následne správca v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 ZKR zvolal (zverejnením v Obchodnom vestníku 20/2017
dňa 30.01.2017) ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 28.02.2017. Predmetná schôdza veriteľov nebola
uznášaniaschopná, nakoľko na nej nebol prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať. Podľa
ustanovenia § 39 ods. 1 Zákona, ak schôdza veriteľov nie je unášania schopná, pôsobnosť zástupcu veriteľov - až
do riadneho zvolenia - zástupcu veriteľov - vykonáva súd.
Vzhľadom na neposkytnutie súčinnosti od úpadcu a následne zistené skutočnosti, že štatutárny zástupca úpadcu
René Ivančo, bol Ministerstvom vnútra SR, Oddelenie správy registrov SVS evidovaný ako bezdomovec, ktorý
počas konkurzného konania dňa 09.11.2016 zomrel nemala správkyňa k dispozícii žiadnu účtovnú ani inú
dokumentáciu, vychádzala pri zisťovaní majetku úpadcu z informácii od vyzvaných finančných, štátny a správnych
inštitúcii. Na základe týchto informácii vykonala správkyňa súpis majetku podstát.
Súpis majetku všeobecnej podstaty – peňažnú pohľadávku vo výške 5 570,65 € - peňažné prostriedky vedené na
účte úpadcu v banke 15.11.2016 zverejnila správkyňa v Obchodnom vestníku 219/2016 a doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o súpisovú zložku majetku, pohľadávku vo výške 697,17 € t.j. nespotrebovanú časť preddavku
zverejnila v Obchodnom vestníku č. 230/2016 dňa 01.12.2016
Súpis majetok všeobecnej podstaty podliehajúci konkurzu tvorili:
-

finančná hotovosť – vo výške 5 570,65 Eur t.j. peňažné prostriedky vedené na účte úpadcu v banke

-

peňažná pohľadávka - vo výške 697,17 € t.j. nespotrebovanú časť preddavku
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Ku dňu predloženia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku, správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
II.
Rozvrhová časť

1.

Výdavky všeobecnej podstaty:

Táto časť obsahuje prehľadné členenie jednotlivých celkových súm výťažkov priradených k súpisovým
zložkám majetku, ktoré sú predmetom rozvrhu, spolu so sumami pohľadávok proti podstate, ktoré sú
priradené k týmto súpisovým zložkám majetku, ako aj výpočet odmeny správcu z výťažku.

Zoznam pohľadávok proti podstate (§96 ods.2)

P.č. Veriteľ

Právny dôvod

Suma

Poradie
uspokojenia

Podstata

Čas
vzniku

Čas uspokojenia

priebežne

1.

Slovenská
pošta

poštovné

3,95 €

§87 ods.2 písm. c)

VP,

pribežne

2.

UniCredit
bank a.s.

bankové poplatky

50,19 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

priebežne priebežne

3.

Daňový úrad pokuta - §154 ods. 1 písm. a b.3 – na
60 €
Michalovce
podanie DP 2015

4.

JUDr.
Kučerová,
správca

súdom priznaná paušálna odmena správcu 2788,28€ §87 ods.2 písm. a)

VP

5.

JUDr.
Kučerová,
správca

odmena správcu z inej majetkovej hodnoty 90,55 €

§87 ods.2 písm. a)

VP

deň
výťažku

rozvrhu

6.

Okresný
KE I.

súdny poplatok za zrušenie konkurzu

§87 ods.2 písm. k)

VP

deň
výťažku

rozvrhu

7.

JUDr.
Kučerová,
správca

§87 ods.2 písm. c) VP

deň
výťažku

rozvrhu

súd

13 €

Výdavky
správcu
počas
konkurzu
(administratívne,
kancelárske
potreby
100 €
a pod. ) a predpokladané výdavky do
zrušenia konkurzu

vylúčená
z
uspokojenia
§100 VP
ods. 2 písm. c)

vylúčená z uspok.
12.12.2016 §100 ods. 2 písm.c
ZKR
25.01.2017 02.02.2017

Spolu predstavovali náklady súvisiace so správou a speňažovaním majetku všeobecnej podstaty sumu
3 105,97 €.
Príjmy so speňaženia všeobecnej podstaty :
Speňaženie inej majetkovej hodnoty ( finančná hotovosť na účte 5 570,65€ a pohľadávka voči súdu nespotrebovaná časť preddavku 697,17€) spolu speňažením inej majetkovej hodnoty v konkurznom konaní
bol dosiahnutý príjem vo výške 6 267,82 €
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Za speňaženie inej majetkovej hodnoty patrí správcovi odmena z výťažku:

Označenie

Súpisová
majetku

Právny dôvod vzniku

hodnota Odmena správcu % odmena
z výťažku
výťažku

iná
majetková Pohľadávka - nespotrebovaná časť preddavku poukázaná OS
697,17 €
hodnota
Košice I. na účet zriadený správcom

5%

34,85 €

iná
majetková
Finančná hotovosť na účte úpadcu
hodnota

1%

55,70 €

5 570,65 €

ODMENA - iná majetková hodnota

z

90,55 €

Správca v OV č. 46/2017 dňa 07.03.2017 zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty. Zároveň v súlade s ustanovením
§ 96 ods. 3 ZKR vyzval zástupcu veriteľov - súd, dotknutých veriteľov a každého, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, aby v lehote do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadal a podaním na predpísanom tlačive namietal správcu poradie pohľadávky
proti podstate. V stanovenej lehote neboli doručené správcovi žiadne námietky proti zostavenému zoznamu
pohľadávok proti podstate.

2.

Výťažok pre rozvrh nezabezpečených veriteľov:

Spolu speňažením inej majetkovej hodnoty v konkurznom konaní bol dosiahnutý príjem vo výške 6267,82 €.
Výdavky všeobecnej podstate spolu sú vo výške 3 105,97,- €.

Výťažok pre rozvrh nezabezpečených veriteľov zo speňaženia všeobecnej podstaty po odpočítaní
pohľadávok proti podstate (vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu z dosiahnutého výťažku)
predstavuje sumu 3 161,31,- €.

Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 2 610,99 € určená pre konečný
rozvrh nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to:

suma čistého výťažku

t.j. 3161,85

=

0,03570413889 x zistená suma

pohľadávky zistené celkom t.j. 88556,96

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov bude rozdelená nasledovne:
Ø číslo pohľadávky Sr 24-90
veriteľ SR – Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová č. 2, Košice,
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prihlásená suma 52 868,84 €, zistená suma 52 868,84 €,- € (pohľadávka bola prihlásená ako
nezabezpečená pohľadávka – DPH, daň PO a prísl.)
1887,63€
Ø číslo pohľadávky Sl 1 - 23
veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, prihlásená
suma 21 611,36,- €, zistená suma 21 611,36,- (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – daň PO, DPH a prísl.)
771,61€
Ø číslo pohľadávky Uni3
veriteľ Union poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská č.29/A, Bratislava, IČO: 313 220 51,
prihlásená suma 8 828,75,- €, zistená suma 8 828,75,- €, (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená
pohľadávka – Rozsudok Okresného súdu Michalovce č.k. 7C/164/2006)
315,22€
Ø číslo pohľadávky So1 - 29
veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, so sídlom 29. augusta č. 8-10, Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená suma 4 096,57,- €, zistená suma 4 096,57,- €, (pohľadávka bola prihlásená ako
nezabezpečená pohľadávka – neuhradené poistné na sociálne poistenie)
146,26€
Ø číslo pohľadávky Un 1, Un2
veriteľ Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská č. 48, Bratislava, IČO: 00 151 653,
prihlásená suma 785,95,- €, (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená pohľadávka – neuhradené
preddavky na zdravotné poistenie)
28,06€
Ø číslo pohľadávky Me 1 - 2
veriteľ Mesto Prešov, so sídlom Hlavná č. 73, Prešov, IČO: 00 327 646, prihlásená suma 365,49,- €,
zistená suma 365,49,- € (pohľadávka bola prihlásená ako nezabezpečená pohľadávka – poplatok za
komunál. odpad).
13,04€

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu, alebo
dôjde k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto
rozvrhom, resp. budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto
zostatok správca rozdelí pomerným spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom
podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov. Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 1
posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám.“

3.

Súdny poplatok:
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V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatok za výpis
z registra trestov pohľadávkou proti podstate je aj súdny poplatok, ktorý je splatný v deň rozvrhu výťažku
zahrnutého do rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v sume 0,2%.

4.

Poučenie správcu:

V súlade s ustanovením § 96, §98, §101 a §107 ods. 2 ZKR bol dňa 07.04.2017 predložený návrh
konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty a zároveň požiadaný zástupca veriteľov – Okresný súd
Košice I. aby v lehote 15 dní od zverejnenia návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku oznámil či
predložený návrh schvaľuje alebo uplatňuje voči nemu odôvodnené námietky.

Zároveň týmto vyzývame vyššie uvedených veriteľov, aby poštou na adresu JUDr. Nataša Kučerová,
kancelária Mlynárska 15, 040 01 Košice, príp. fax:+ +421556770481, resp. na mailovú adresu:
natasa.kucerova@gmail.com oznámili svoje zúčtovacie údaje, číslo účtu v tvare IBAN, prípadne variabilný
symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného výťažku poukázané finančné prostriedky
pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.

V Košiciach, dňa 07.04.2017
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K008396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGAPE, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiskrova 3 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 670 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2017 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca podstaty dlžníka AGAPE, a.s., Jiskrova č. 3, 040 01 Košice, IČO:
31 670 334 oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 31K/7/2017 v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo VÚB, a.s.; číslo účtu: SK93 0200 0000 0000
0731 8572. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
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K008397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Červený - ANTON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice - mestská časť Vyšné Opátske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 526 270
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2012 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Anton Červený – Anton,
miestom podnikania Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice - Vyšné Opátske, IČO: 325 26 270 (ďalej aj ako len
„Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 79 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 na základe záväzného pokynu
veriteľského výboru, dňa 10.04.2017 zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty vylúčila nasledovný
majetok:

Peňažné pohľadávky:

Číslo
súpisovej
zložky

Označenie dlžníka

1

Europrojekt Zeta 6 SK s.r.o.,
Pražská 502, 040 11 Košice, 47,93 €
IČO: 35850264

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej vznikol nárok
na zaplatenie peňažnej odplaty za prenechanie elektrickej 47,93 €
energie v roku 2009, fakturovaná fa. č. 09/12/010

3

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 24 922,08 €
36689238

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
24 922,08 €
za prenájom priestorov október, november, december 2009

4

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 9 480,41 €
36689238

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
9 480,41 €
za prenájom priestorov v marci 2010

5

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 3 332,42 €
36689238

Zmluva o poskytovaní služieb - dodávka elektrickej energie

6

Suma pohľadávky
Právny dôvod vzniku pohľadávky
v mene € (istina)

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 9 480,41 €

Súpisová
hodnota v €

3 332,42 €

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
9 480,41 €
za prenájom priestorov v apríli 2010
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za prenájom priestorov v apríli 2010

9 480,41 €

7

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 2 377,95 €
36689238

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej vznikol nárok
na zaplatenie peňažnej odplaty za prenechanie elektrickej
2 377,95 €
energie v mesiaci marec 2010 dlžníkovi, fakturovaná fa. č.
2010/0031

8

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 9 480,41 €
36689238

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
9 480,41 €
za prenájom priestorov v máji2010

9

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 239,34 €
36689238

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej vznikol nárok
na zaplatenie peňažnej odplaty za prenechanie elektrickej
239,34 €
energie v mesiaci apríl 2010 dlžníkovi, fakturovaná fa. č.
2010/0040

10

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 9 480,41 €
36689238

Nájomná zmluva, na základe ktorej vznikol nárok na nájomné
za prenájom priestorov v júni 2010, fakturované faktúrou č. 9 480,41 €
2010/0043

11

PLAYBYT s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 286,33 €
36689238

Zmluva o poskytovaní služieb, na základe ktorej vznikol nárok
na zaplatenie peňažnej odplaty za prenechanie elektrickej
286,33 €
energie v mesiaci máj 2010 dlžníkovi, fakturovaná fa. č.
2010/0049

12

Nové Okná s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 39,50 €
36791237

Zmluva o nájme kancelárskych priestorov, na základe ktorej
vznikol nárok na nájomné za mesiac január 2009, fakturované 39,50 €
faktúrou č. 09/01/003

13

Nové Okná s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 39,50 €
36791237

Zmluva o nájme kancelárskych priestorov, na základe ktorej
vznikol nárok na nájomné za mesiac február 2009, fakturované 39,50 €
faktúrou č. 09/02/003

14

Nové Okná s.r.o., Lubina 1,
040
12
Košice,
IČO: 39,50 €
36791237

Zmluva o nájme kancelárskych priestorov, na základe ktorej
vznikol nárok na nájomné za mesiac marec 2009, fakturované 39,50 €
faktúrou č. 09/03/003
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19

POGGIO s.r.o., Námestie
SNP 16, 974 01 Banská 500,01 €
Bystrica

Nájomné za prenájom priestorov , faktúra č. 20120048

500,01 €

22

BARNOV s.r.o., Poštová 14,
040 01 Košice, IČO: 36 711 3 319,40 €
454

Právo na vyrovnací podiel v spoločnosti

3 319,40 €

V Košiciach, dňa 10.04.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K008398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Matica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 783/13, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 30K/47/2015 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/47/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

6.
Súpisová zložka majetku: zrážky zo mzdy úpadcu vykonané v zmysle exekučného príkazu súdneho exekútora
JUDr. Ing. Štefana Vargu (Ex176/2012) a poukázané exekútorovi po vyhlásení konkurzu
Súpisová hodnota: 16,80 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 26.05.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

7.
Súpisová zložka majetku: zrážky zo mzdy úpadcu vykonané v zmysle exekučného príkazu súdneho exekútora
JUDr. Ing. Štefana Vargu (Ex176/2012) a vyplatené oprávnenému po vyhlásení konkurzu
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Deň vydania: 13.04.2017

Súpisová hodnota: 71,91 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 07.06.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

8.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za máj 2016
Súpisová hodnota: 125,08 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.06.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

9.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za jún 2016
Súpisová hodnota: 103 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 07.07.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

10.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za júl 2016
Súpisová hodnota: 192 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 05.08.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

11.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2016
Súpisová hodnota: 131,94 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 06.09.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

12.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za september 2016
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Deň vydania: 13.04.2017

Súpisová hodnota: 142,35 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 06.10.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

13.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za október 2016
Súpisová hodnota: 129,51 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 07.11.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

14.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2016
Súpisová hodnota: 163,73 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 07.12.2016
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

15.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za december 2016
Súpisová hodnota: 125,47 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 09.01.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

16.
Súpisová zložka majetku: zostatok nevyčerpaného preddavku podľa § 13 ZKR
Súpisová hodnota: 366,38 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 08.02.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. d) ZKR

17.
Súpisová zložka majetku: prostriedky v exekútorskej úschove poukázané súdnym exekútorom JUDr. Ing. Štefanom
Vargom (Ex176/2012) po vyhlásení konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.04.2017

Súpisová hodnota: 27,82 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 16.02.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

18.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za február 2017
Súpisová hodnota: 144,92 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.03.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

K008399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Hadidom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 85, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1959
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice - Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26K/40/2016 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

3.
Súpisová zložka majetku: peňažné prostriedky úpadcu - zrážky z príjmu úpadcu na základe exekučného príkazu do
vyhlásenia a po vyhlásení konkurzu nevyplatené oprávnenému a ponechané v depozite Sociálnej poisťovne
Súpisová hodnota: 6 498,36 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 31.1.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) a b) ZKR

4.
Súpisová zložka majetku: zrážky z príjmu úpadcu za február 2017
Súpisová hodnota: 311,12 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 1.3.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
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