Obchodný vestník 74/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.04.2017

K008401
Spisová značka: 3K/74/2012

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Eduard Guldan, Šamorínska 19, 903 01 Senec, nar. 27.02.1975
správcom ktorého je Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava zn. správcu: S 1349, uznesením zo dňa 13.2.2017, č. k. 3K/74/2012, zrušuje konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008402
Spisová značka: 8K/23/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATSILAVA,
so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ŠOV s.r.o., so
sídlom: Zámocká 34, 81101 Bratislava 1 - Staré mesto, IČO: 44995679,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: : ŠOV s.r.o., so sídlom: Zámocká 34, 811 01 Bratislava 1 - Staré
mesto, IČO: 44995679.
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
K008403
Spisová značka: 3K/19/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Štefan Rosina, bytom
Adámiho 449/16, 841 05 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1436, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,Vám týmto oznamuje, že uznesenie
č. k. 3K/19/2014-258 zo dňa 22.11.2016, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 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
10.03.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Adámiho 449/16, 841 05 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1436, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,Vám týmto oznamuje, že uznesenie
č.
k. 3K/19/2014-258
zo dňa 22.11.2016, ktorým
súd rozhodol
o potvrdení prevodu pohľadávok
pôvodného
veriteľa:
Obchodný
vestník 74/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňzvydania:
18.04.2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., 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
10.03.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008404
Spisová značka: 4K/73/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stavby Systém, s.r.o., so sídlom
Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 36 399 957, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, značka správcu S1436, o
návrhu spoločnosti: REALITUS, s.r.o., so sídlom Na Karasiny 54, 971 01 Prievidza, IČO: 36 698 482, Vám týmto
oznamuje, že uznesenie č. k. 4K/73/2012-1173 zo dňa 13.02.2017, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu
pohľadávok z pôvodného veriteľa: PR družstvo, Skalité 1374,971 01 Prievidza na konkurzného veriteľa: REALITUS,
s.r.o., so sídlom Na Karasiny 54, 971 01 Prievidza, IČO: 36 698 482,, nadobudlo právoplatnosť dňa 07.03.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008405
Spisová značka: 3K/74/2010

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Slobodan Marič, nar. 22.01.1957, trvale bytom Víglašská 5, 851
07 Bratislava, zast. Bc. Barborou Strýčkovou, Peterská 20, 821 03 Bratislava správcom ktorého je Mgr. Denisa
Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava zn. správcu: S 1349,
uznesením zo dňa 09.03.2017, č. k. 3K/74/2010, zrušuje konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 74/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.04.2017

Okresný súd Bratislava I dňa 10.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008406
Spisová značka: 4K/17/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: A. G. P., s.r.o., so sídlom Sad SNP 14, 010 01 Žilina,
IČO: 460 798 40 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DÚHA, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 690 360 právne zastúpený AK Antol, s.r.o., Kupeckého 2542/72, 902 01 Pezinok
rozhodol
Súd návrh na vyhlásenie konkurzu v celom rozsahu zamieta.
Poučenie:
Proti výroku o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008407
Spisová značka: 2K/60/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: cmx electronics, s.r.o., so sídlom
Svrčia 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 925 540, správcom ktorého je Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná
2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1314, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S1314, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 3.435,36
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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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Obchodný vestník 74/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.04.2017

K008408
Spisová značka: 3K/67/2012
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Miroslav Drnda, nar. 03.01.1978, D. Skuteckého 1637/1, 901 01
Malacky správcom ktorého je JUDr. Rozália Mareková, Lermontovova 9, 811 05 Bratislava, značka správcu S: 363,
uznesením zo dňa 13.2.2017, č. k. 3K/67/2012 zrušuje konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 9.3.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008409
Spisová značka: 2K/12/2015
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KOVOD, a.s., so sídlom 974
01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 91, IČO: 36 052 957, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 694/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so
sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok,
takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa A.P.S. INVEST, s.r.o., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava,
IČO: 36 779 261 na veriteľa M 8 Slovakia, spol. s r.o., so sídlom, Moyzesova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 44 768 176,
na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 14. 03. 2017, v rozsahu postúpených pohľadávok, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 181, 182, 183, 184
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008410
Spisová značka: 2K/18/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka TV TIP a.s. „v likvidácii“, so sídlom 974 01
Banská Bystrica, Skuteckého 30, IČO: 35 728 426, zast. likvidátorom JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, 976 31
Vlkanová, Továrenská 46, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Denisu Pejchalovú, so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30 do
funkcie predbežného správcu dlžníka TV TIP a.s. „v likvidácii“, so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30,
IČO: 35 728 426.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
predbežnémuVydáva
správcovi.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.04.2017

Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008411
Spisová značka: 30K/31/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zastaveného konkurzného konania pre nedostatok majetku voči dlžníkovi:
Stavivá, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Bara, IČO: 36 194 069, navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1407, odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01
Košice, zn. správcu: S1407, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 51,13 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Martin Morochovič, so sídlom
kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1407 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 715,01
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 10.02.2016 položka denníka D19 - 194/2016 na účet:
SK13 8360 5207 0042 0240 3105, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008412
Spisová značka: 31NcKR/19/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.04.2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Mgr. Soňa Jenčušová, nar. 16.03.1977, bytom Pod Horou
4, 040 16 Košice - Myslava, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Mgr. Soňa Jenčušová, nar. 16.03.1977, bytom Pod Horou 4, 040 16 Košice - Myslava,
od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 19.08.2014 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
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
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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 5.4.2017
JUDr. Pavel Varga,
K008413
Spisová značka: 31K/50/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1.rade: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom: Panónska cesta 11, 852
01 Bratislava, IČO: 35 704 713, práv. zastúpený: Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., so sídlom:
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921 a navrhovateľa v 2. rade: STD DONIVO a.s., so sídlom: Mlynská
1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 678 343, práv. zastúpený: AK NOVIKMEC s.r.o., so sídlom: Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 868 701 proti dlžníkovi: NOVEDAS s.r.o., so sídlom: Močarianska 1459/19,
071 01 Michalovce, IČO: 36 767 905, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn.
správcu: S1132, odmenu vo výške 331,94 EUR.
Nepriznáva predbežnému správcovi: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn.
správcu: S1132, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom
kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo
výške 331,94 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-185/2016, do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 10.4.2017
JUDr. Július Tóth,

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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K008414
Spisová značka: 31K/48/2016
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 o
priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto

rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom kancelárie: Nerudova 14, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1375, odmenu vo výške 663,88 EUR.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom kancelárie: Nerudova 14, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1375, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 704,70 EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom
kancelárie: Nerudova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1375, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo
výške 1.368,58 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-177/2016 na účet č.: SK21
0900 0000 0050 3836 6641, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 10.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008415
Spisová značka: 31K/4/2017
Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu): Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o., so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice - mestská časť Západ,
IČO: 35 850 264
proti odporcovi (žalovanému):
R-K, s.r.o., so sídlom: Železiarenská 29, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 46 895
817
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 25.04.2017 o 09.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B,

3. posch.

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

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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Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 25.04.2017 o 09.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B,

3. posch.
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Konkurzy a reštrukturalizácie
je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

Deň vydania: 18.04.2017

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 10.04.2017
Za správnosť vyhotovenia: Mária Šáriczka

Okresný súd Košice I dňa 10.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008416
Spisová značka: 31K/64/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Štefánia Semanová, narodená: 01.11.1976, bytom:
Hodvábna 1381/4, 075 01 Trebišov o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

Nepriznáva predbežnému správcovi: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1204, odmenu za výkon funkcie predbežného správcu.
Nepriznáva predbežnému správcovi: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1204, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 10.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008417
Spisová značka: 31K/50/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ingrid Ondičová, narodená: 13.04.1971,
bytom: Mikovíniho 9, 040 11 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 veci navrhovateľa - dlžníka: Ingrid Ondičová, narodená: 13.04.1971,
bytom: Mikovíniho 9, 040 11 Košice, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Oddlžuje dlžníka: Ingrid Ondičová, narodená: 13.04.1971, bytom: Mikovíniho 9, 040 11 Košice, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 13.10.2011 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok a 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
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a včas neplní
povinnosť
vrátiťpodľa
Centru
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l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
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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. Július Tóth,
K008418
Spisová značka: 31K/20/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel Štipák, narodený: 11.09.1983,
bytom: Varšavská 2495/25, 040 13 Košice, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Daniel Štipák, narodený: 11.09.1983, bytom: Varšavská 2495/25, 040 13 Košice, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 31.07.2014 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok a 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
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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)

Okresný súd Košice I dňa 6.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008419
Spisová značka: 32K/3/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: ISTROMETAL, a.s., so sídlom: Letná 40, 040 01 Košice,
IČO: 36 185 604 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: ISTROMETAL, a.s., so sídlom: Letná 40, 040 01 Košice,
IČO: 36 185 604.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
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

Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné12
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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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 10.4.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K008420
Spisová značka: 32K/19/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Denisza Őszi, nar. 1.12.1978,
bytom Priemyselná 23, 945 01 Komárno, podnikajúca pod menom Denisza Őszi - LIFE SPORT s miestom
podnikania Platanová alej 2452/22, 945 01 Komárno, IČO: 44 809 212, ktorej správcom je Ing. Jozef Kulich, so
sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, 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 100,- eur pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom 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
K008421
Spisová značka: 32K/58/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: NZ - INVEST, s.r.o., so sídlom
Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky, IČO: 31 427 081, ktorého správcom je JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, 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 375,30 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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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
K008422
Spisová značka: 32K/12/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : DAŇOVÝ ÚRAD NITRA, so sídlom Damborského 5, 949
01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: IMA INVEST s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 36 520 349, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka IMA INVEST s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 36 520 349.
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 7.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K008423
Spisová značka: 31K/4/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Monika Kajánková, nar.
23.5.1968, bytom Kpt. Nálepku 17, 941 01 Bánov, ktorého správcom je: JUDr. Vlasta Suchanová, adresa kancelárie
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Vlasta Suchanová, adresa kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, z funkcie
správcu.
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 10.4.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008424
Spisová značka: 2K/51/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RANDOB s.r.o., so sídlom Vajanského
2443/15, 069 01 Snina, IČO: 47 331 917, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Jozefovi Šperkovi, PhD., MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad za výkon
funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 63,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 102,25 eura,
ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 12.12.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka
147/2016,
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 893,57 eura zloženého navrhovateľom dňa 12.12.2016
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 147/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 10.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008425
Spisová značka: 2K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MEDSON s.r.o., so sídlom
Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01, IČO: 36 462 667, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu MEDSON s.r.o., so sídlom Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01,
IČO: 36 462 667 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008426
Spisová značka: 2K/38/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRANSIT LINE, a.s., so sídlom 066
01 Brekov 337, IČO: 36 439 436, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080
01 Prešov, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
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uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu TRANSIT LINE, a.s., so sídlom 066 01 Brekov 337, IČO: 36 439 436
za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008427
Spisová značka: 2K/51/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Kušnír, nar. 11.03.1962,
bytom 082 74 Brezovica 155, správcom ktorého je Ing. Jana Vajdová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068
01 Medzilaborce, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Peter Kušnír, nar. 11.03.1962, bytom 082 74 Brezovica 155 po splnení
konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 10.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008428
Spisová značka: 40K/20/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979, trvale bytom Dvory
1932/18, 020 01 Púchov, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Michaela Marciňová, nar. 30.04.1979, trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov sa
vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné. (§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 7.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008429
Spisová značka: 40NcKR/9/2017
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/9/2017
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Tomáš Šarman, nar. 04.01.1979, bytom Považská 1, 915 01 Nové Mesto

nad Váhom
nariaďuje pojednávanie
na deň 09.05.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 2 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.
Podľa § 183 ods. 3 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.
Podľa § 183 ods. 4 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.
Podľa § 184 ods. 2 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.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP 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.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hruboVydáva
urážlivé
podanie.
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c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 7.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008430
Spisová značka: 40K/59/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marianna Liptajová, nar. 11.12.1978,
trvale bytom Školská 47/1, 972 47 Oslany, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, uznaného za malý, o žiadosti správcu na poukázanie zloženého
nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Ján Súkeník
so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku
zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 122/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 7.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008431
Spisová značka: 38K/49/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Antónia Balážová, rod. Kruppová, nar.
18.11.1966, trvale bytom Mostná 1933/45, 972 51 Handlová, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO 36
832 006, značka správcu S1220, o návrhu správcu na poukázanie nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi obchodnej
spoločnosti B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO 36
832 006, značka správcu S1220, nevyplatený preddavok vo výške 458,36 eura, a to z preddavku zloženého
navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 82/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008432
Spisová značka: 38K/49/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Antónia Balážová, rod. Kruppová, nar.
18.11.1966, trvale bytom Mostná 1933/45, 972 51 Handlová, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO 36
832 006, značka správcu S1220, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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832 006, značka správcu S1220, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi obchodnej spoločnosti B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové
mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220 sa priznáva paušálna odmena vo výške 564,29 eura.
II. Vo zvyšku sa návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 365 ods. 1
CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008433
Spisová značka: 22K/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, trvale
bytom Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, ktorého správcom je Mgr. Peter Plško so sídlom kancelárie
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Mgr. Petrovi Plškovi so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780 sa
p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008434
Spisová značka: 38K/26/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Anna Bačíková, nar. 12.09.1968,
trvale bytom 020 72 Mojtín, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Matúšovi Košarovi so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395,
sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura.
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 odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008435
Spisová značka: 22K/6/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnú spoločnosť Drevovýroba SIMA
spol. s r. o. so sídlom Ľudmily Podjavorinskej 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 67, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti Drevovýroba SIMA spol. s r. o. so sídlom Ľudmily
Podjavorinskej 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 67, uznesením č.k. 22K/6/2016-171 zo dňa
16.03.2017 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K008436
Spisová značka: 38K/53/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Faturíková, nar. 23.07.1974,
trvale bytom Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
so sídlom kancelárie centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu správcu na určenie
paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi Mgr. Bohuslavovi Gelatkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1582 sa p r i z n á v a paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi Mgr. Bohuslavovi Gelatkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1582, priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 91/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008437
Spisová značka: 38K/35/2016
Okresný súd Trenčín právnej veriteľa 1) JUDr. Roman Hriadel, advokát so sídlom Národná 806/16, Žilina, IČO 35
655 089 a navrhovateľa - veriteľa 2) COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom Mierové námestie 19, 912
50 Trenčín, IČO 00 168 912, pr. zástupca Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s. r. o. so sídlom Piaristická
46, 911 01 Trenčín, IČO 36 837 857, proti dlžníkovi ASO plus s. r. o. so sídlom Stred 52, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 45 293 651, pr. zástupca Mgr. Rastislav Otruba, advokát so sídlom kancelárie Kvačalova 1227/55, Žilina, IČO
46 974 245, o zloženom preddavku na úhradu odmeny a preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - veriteľovi 2) COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom Mierové námestie 19, 912 50
Trenčín, IČO 00 168 912 sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1
659,70 zaúčtovaný pod pol.
D19 67/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi - veriteľovi 2)
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín, IČO 00 168 912
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I. Navrhovateľovi - veriteľovi 2) COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom Mierové námestie 19, 912 50
Trenčín, IČO 00 168 912 sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1
659,70
zaúčtovaný
pol.
Obchodný
vestníkpod
74/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.04.2017
D19 67/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi - veriteľovi 2)
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín, IČO 00 168 912
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura evidovaného pod položkou
reg. D19 67/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008438
Spisová značka: 38K/35/2016
Okresný súd Trenčín právnej veriteľa 1) JUDr. Roman Hriadel, advokát so sídlom Národná 806/16, Žilina, IČO 35
655 089 a navrhovateľa - veriteľa 2) COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom Mierové námestie 19, 912
50 Trenčín, IČO 00 168 912, pr. zástupca Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. so sídlom Piaristická
46, 911 01 Trenčín, IČO 36 837 857, proti dlžníkovi ASO plus s. r. o. so sídlom Stred 52, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 45 293 651, pr. zástupca Mgr. Rastislav Otruba, advokát so sídlom kancelárie Kvačalova 1227/55, Žilina, IČO
46 974 245, o zloženom preddavku na úhradu odmeny a preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - veriteľovi 1) JUDr. Romanovi Hriadeľovi, advokát so sídlom Národná 806/16, Žilina, IČO 35 655
089 sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura zaúčtovaný
pod pol. D19 51/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila navrhovateľovi - veriteľovi 1)
JUDr. Romanovi Hriadeľovi, advokát so sídlom Národná 806/16, Žilina, IČO 35 655 089 nespotrebovaný preddavok
vo výške 1659,70 eura evidovaný pod položkou reg. D19 51/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008439
Spisová značka: 23K/37/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: D.A.M.M. s.r.o., IČO 35862254, T.
Vansovej 57, Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 14788/T, zastúpený:
Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správcom ktorého je: Mgr. Marián Jelinek, so
sídlom kancelárie: Bratislavská cesta 1941, 931 01 Šamorín, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi Mgr. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Bratislavská cesta 1941, 931 01 Šamorín,
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 688,40 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 688,40 eur evidovaného pod pol. reg. D19 98/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K008440
Spisová značka: 25K/3/2008
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Tempa, spol. s.r.o., IČO 36 234 486,
pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.
11746/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie: Veterná 43, 931 01 Šamorín, o
odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Jarmilu Špačkovú, so sídlom kancelárie: Veterná 43, 931 01 Šamorín, z
funkcie správcu úpadcu Tempa, spol. s.r.o., IČO 36 234 486, pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008441
Spisová značka: 25K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Balázs Rőth, nar. 22.04.1985, Kolónia
7, Kútniky, správcom majetku ktorého je LexCreditor k.s., IČO: 47 245 913, so sídlom kancelárie: Hlavná 15, 917 01
Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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 TRNAVA dňa 5.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K008442
Spisová značka: 23K/20/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Otgontamir Srbecká, nar.
25.12.1967, Macov 64, 930 32 Blatná na Ostrove, správcom ktorého je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom
kancelárie: Hollého 10, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

rozhodol

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

Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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 TRNAVA dňa 31.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K008443
Spisová značka: 31K/22/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Braniš, nar. 16.04.1958, bytom
919 01 Zvončín 12, správcom majetku ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, 917 01
Trnava, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a : SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava z funkcie správcu
úpadcu: Miloš Braniš, nar. 16.04.1958, bytom 919 01 Zvončín 12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 5.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K008444
Spisová značka: 2NcKR/2/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Štefan Hraňo, nar.29.04.1959, bytom Gymnaziálna
162/4, 038 43 Kláštor pod Znievom, právne zastúpeného: JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka, Nám. SNP 2,
015 01 Rajec, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžníka Ing. Štefana Hraňa, nar.29.04.1959, bytom Gymnaziálna 162/4, 038 43 Kláštor pod Znievom oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 7.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

23

Obchodný vestník 74/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.04.2017

K008445
Spisová značka: 4K/21/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Štrbáň, nar. 13.3.1971,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Štrbáň - AVANT PLUS, s miestom podnikania Hattalova 34/40, 028 01
Trstená, IČO: 33 789 169, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01
Čadca, takto
rozhodol
Súd u k l a d á Vladimírovi Krížovi, nar. 01.07.1959, bytom Podbiel 305, 027 42 Podbiel, v lehote 40 dní od
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, podať žalobu voči Mgr. Imrichovi Šimulákovi, so sídlom
kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca správcovi úpadcu Jozef Štrbáň, nar. 13.3.1971, podnikajúci pod obchodným
menom Jozef Štrbáň - AVANT PLUS, s miestom podnikania Hattalova 34/40, 028 01 Trstená, IČO: 33 789 169, na
Okresnom súde Žilina na vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty zverejneného v OV č.
184/2016 zo dňa 26.09.2016 pod K 021951, a to: nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 1606, pozemok zobrazený na
mape určeného operátu ako parcela reg. "E" . 8605 trvalé trávne porasty 3284 m2, pod B 57 v podiele
980678/999999, na ktorý pripadá 3220,5 m2, na liste vlastníctva č. 1607, pozemok zobrazený na mape určeného
operátu ako parcela reg. "E" Č. 8606 trvalé trávne porasty 3022 m2, pod B 67 v podiele 23419/25032 a pod B 67 v
podiele 252/12096, na ktoré pripadá výmera 2890,3 m2, na liste vlastníctva č. 2845, pozemok zobrazený na mape
určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8461 orná pôda 1165 m2, pod B 11 v podiele 473/480 na ktorý pripadá
výmera 1148 m2, na liste vlastníctva č. 2846, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E", č.
8462 orná pôda 720 m2, pod B 11 v podiele 473/480 na ktorý pripadá výmera 709,5 m2, na liste vlastníctva č. 2852,
pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8628/1 orná pôda 1568 m2, pod B 12 v
podiele 12/14 na ktorý pripadá výmera 1344 m2, na liste vlastníctva č. 2856, pozemky zobrazené na mape určeného
operátu ako parcely reg. "E" č. 8633 orná pôda 2004 m2, pod B 9 v podiele 30/36 na ktorý pripadá výmera 1670 m2,
na liste vlastníctva č. 2857, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8618 trvalé trávne
porasty 990 m2, pod B 15 v podiele 140/160 na ktorý pripadá výmera 866,3 m2, na liste vlastníctva č. 2861, pozemky
zobrazené na katastrálnej mape ako parcely reg. "C" č. 6798/7 ostatné plochy 319 m2, č.6867/19 ostatné plochy 897
m2, pod B 10 v podiele 50/60 na ktorý pripadá výmera 1013,3 m2, na liste vlastníctva č. 2866, pozemky zobrazené
na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8658 trvalé trávne porasty 1218 m2, č.8659 orná pôda 1193 m2, ,
pod B 16 v podiele 23/24 na ktorý pripadá výmera 2310,5 m2, na liste vlastníctva č. 2909, pozemok zobrazený na
katastrálnej mape ako parcela reg. "C" č. 6867/28 ostatné plochy 238 m2 a pozemky zobrazené na mape určeného
operátu ako parcely reg. "E" č. 8589 orná pôda 1351 m2, č.8590 trvalé trávne porasty 1126 m2, pod B 14 v podiele
5/8 na ktorý pripadá výmera 1696,9 m2, na liste vlastníctva č. 2914, pozemky zobrazené na katastrá1nej mape ako
parcely reg. "C" č. 6798/15 ostatné plochy 212 m2, č. 6867/25 trvalé trávne porasty 422 m2, pod B 9 v podiele 56/96
na ktorý pripadá výmera 369,8 m2, na liste vlastníctva č. 2974, pozemok zobrazený na katastrá1nej mape ako
parcela reg. "C" č. 8630/7 ostatné plochy 267 m2 a pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg.
"E" č. 8617 orná pôda 3313 m2, plochy 267 m2 a pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg.
"E" č. 8617 orná pôda 3313 m2, pod B 10 v podiele 140/160 na ktorý pripadá výmera 3132,5 m2, na liste vlastníctva
č. 3029, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 6841 orná pôda 233 m2, č.6842 orná
pôda 82 m2, pod B 8 v podiele 6/12 na ktorý pripadá výmera 157,5 m2, na liste vlastníctva č. 3050, pozemky
zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" Č. 6837 orná pôda 289 m2, č. 6838 orná pôda 101 m2,
pod B 9 v podiele 75/160 na ktorý pripadá výmera 182,8 m2, na liste vlastníctva č. 3056, pozemok zobrazený na
mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8663 trvalé trávne porasty 956 m2, pod B 24 v podiele 226/270 na
ktorý pripadá výmera 800,2 m2, na liste vlastníctva č. 3087, pozemky zobrazené na mape určeného operátu ako
parcely reg. "E" č. 6843 orná pôda 68 m2, č. 6844 orná pôda 324 m2, pod B 17 v podiele 5/126 na ktorý pripadá
výmera 15,6 m2, na liste vlastníctva č. 3095, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č.
8460 orná pôda 736 m2, pod B 10 v podiele 95/125 na ktorý pripadá výmera 559,4 m2, na liste vlastníctva č. 3097,
pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8666 orná pôda 1260 m2, pod B 6 v celku, na
liste vlastníctva č. 3099, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8573 trvalé trávne
porasty 880 m2, pod B 6 v podiele 23/52 na ktorý pripadá výmera 389,2 m2, na liste vlastníctva č. 3101, pozemok
zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6845 orná pôda 363 m2, pod B 4 v podiele 2/4 na ktorý
pripadá výmera 181,5 m2, na liste vlastníctva č. 3102, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela
reg. "E" č. 6846 orná pôda 69 m2, pod B 4 v podiele 2/4 na ktorý pripadá výmera 34,5m2, na liste vlastníctva č. 3103,
pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 6847 orná pôda 42 m2, pod B 4 v podiele 2/4
na ktorý pripadá výmera 21 m2, na liste vlastníctva č. 3119, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako
parcela reg. "E" č. 8627/1 orná pôda 417 m2, pod B 9 v podiele 9/14 na ktorý pripadá výmera 268,1 m2, na liste
vlastníctva č. 3125, pozemky zobrazené na katastrálnej mape ako parcely reg. "C" č. 6798/16 ostatné plochy 187 m2,
č. 6867/24 trvalé trávne porasty 343 m2, pod B 8 v podiele 6/7 na ktorý pripadá výmera 454,3 m2, na liste vlastníctva
č. 3147, pozemok zobrazený na katastrálnej mape ako parcela reg. "C" č. 6867/26 trvalé trávne porasty 393 m2, pod
B 8 v podiele 30/36 na ktorý pripadá výmera 327,5 m2, na liste vlastníctva č. 3149, pozemok zobrazený na mape
určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8632 orná pôda 1171 m2, pod B 5 v podiele 30/36 na ktorý pripadá výmera
975,8 m2, na liste vlastníctva č. 3151, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 6848/1
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č. 3147, pozemok zobrazený na katastrálnej mape ako parcela reg. "C" č. 6867/26 trvalé trávne porasty 393 m2, pod
B 8 v podiele 30/36 na ktorý pripadá výmera 327,5 m2, na liste vlastníctva č. 3149, pozemok zobrazený na mape
určeného operátu ako parcela reg. "E" č. 8632 orná pôda 1171 m2, pod B 5 v podiele 30/36 na ktorý pripadá výmera
975,8 m2, na liste vlastníctva č. 3151, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 6848/1
orná pôda 184 m2, pod B 4 v podiele 2/4 na ktorý pripadá výmera 92 m2, na liste vlastníctva č. 3202, pozemky
zobrazené na mape určeného operátu ako parcely reg. "E" č. 8679 trvalé trávne porasty 1080 m2, Č. 8680 trvalé
trávne porasty 1576 m2, pod B 5 v podiele 1/2 na ktorý pripadá výmera 1328 m2, na liste vlastníctva č. 3218,
pozemky zobrazené na katastrálnej mape ako parcely reg. "C" č. 6798/6 ostatné plochy 2407 m2, č.6798/8 ostatné
plochy 420 m2, č. 6798/9 ostatné plochy 438 m2, č. č. 6798/11 ostatné plochy 381 m2, č.6798/13 ostatné plochy
1820 m2, 6798/17 ostatné plochy 164 m2, č.6798/18 ostatné plochy 346 m2, č.6867/18 ostatné plochy 2839 m2,
č.6867/20 ostatné plochy 482 m2, č.6867/21 ostatné plochy 3283 m2, č.6867/22 ostatné plochy 45 m2, č. 6867/23
trvalé trávne porasty 1493 m2, č.6867/27 trvalé trávne porasty 902 m2, 6867/32 zastavané plochy a nádvoria 230
m2, 6867/33 zastavané plochy a nádvoria 75 m2, 8375/8 ostatné plochy 18 m2,č. 8375/9 ostatné plochy 18 m2,
č.8375/10 ostatné plochy 18 m2, č.8375/11 ostatné plochy 18 m2, č.8375/12 trvalé trávne porasty 6920 m2, č.
8375/14 trvalé trávne porasty 4 m2, č. 8375/15 trvalé trávne porasty 4 m2, č. 8375/16 trvalé trávne porasty 4 m2,
č.8375/17 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8375/18 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8375/19 trvalé trávne porasty 4 m2,
č.8375/42 zastavané plochy a nádvoria 5 m2, č.8375/43 zastavané plochy a nádvoria 4 m2, č.8375/44 zastavané
plochy a nádvoria 3 m2, č.8375/45 zastavané plochy a nádvoria 2 m2, č.8375/46 zastavané plochy a nádvoria 3 m2,
č.8375/47 zastavané plochy a nádvoria 3 m2, č.8554/2 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8554/3 trvalé trávne porasty 4
m2, č.8554/6 zastavané plochy a nádvoria 2 m2, č.8554/7 zastavané plochy a nádvoria 5 m2, č.8630/3 ostatné
plochy 18 m2, č.8630/4 ostatné plochy 18 m2, č.8630/5 ostatné plochy 18 m2, č.8630/6 ostatné plochy 773 m2,
č.8630/8 ostatné plochy 73 m2, č.8630/9 ostatné plochy 423 m2, č.8630/10 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8630/11
trvalé trávne porasty 4 m2, č.8630/12 trvalé trávne porasty 4 m2, č. 8630/13 trvalé trávne porasty 4 m2, č.8630/14
trvalé trávne porasty 4 m2, č.8630/15 trvalé trávne porasty 4 m2 a pozemky zobrazené na mape určeného operátu
ako parcely reg. „E“ č. 6819 orná pôda 227 m2, č.6822 orná pôda 204 m2, č.8457 orná pôda 921 m2, č.8458 orná
pôda 641 m2, č.8459 orná pôda 805 m2, č.8463 orná pôda 950 m2, č.8464 orná pôda 1149 m2, č.8465 trvalé trávne
porasty 705 m2, č.8466 orná pôda 1654 m2, č.8503/1 orná pôda 669 m2, č.8503/2 orná pôda 669 m2, č.8504 orná
pôda 1999 m2, č.8505 orná pôda 2007 m2, č.8506/1 orná pôda 1042 m2, č.8506/2 orná pôda 1050 m2, č.8507 trvalé
trávne porasty 619 m2, č.8508 orná pôda 1094 m2, č.8509 orná pôda 1423 m2, č.8510 orná pôda 1580 m2, č.8511
orná pôda 1351 m2, č.8513/1 orná pôda 731 m2, č.8513/2 orná pôda 730 m2, č.8512 orná pôda 1456 m2, č.8514
orná pôda 1185 m2, č.8515 orná pôda 1146 m2, č.8516 orná pôda 1495 m2 č.8517 orná pôda 3306 m2, č.8518 orná
pôda 969 m2, č.8519 orná pôda 999 m2, č.8520 orná pôda 1163 m2, č.8521 orná pôda 1143 m2, č.8522/1 orná pôda
517 m2, č.8522/2 orná pôda 1148 m2, č.8523 orná pôda 1651 m2, č.8525 orná pôda 1076 m2, č.8524 orná pôda
1044 m2, č.8526 orná pôda 1071 m2, č. 8527 orná pôda 1928 m2, č.8528 orná pôda 1060 m2, č.8529 orná pôda 956
m2, č.8530 orná pôda 1011 m2, č.8532 orná pôda 2139 m2, č.8531 orná pôda 1092 m2, č.8533 orná pôda 1933 m2,
č.8534 orná pôda 2202 m2, č.8535 orná pôda 1366 m2, č.8536 orná pôda 1262 m2, č.8537 orná pôda 951 m2,
č.8538 orná pôda 1848 m2, č. 8540/2 orná pôda 425 m2, č.8539 orná pôda 2011 m2, č.8540/1 orná pôda 426 m2,
č.8541 orná pôda 843 m2, č.8542 trvalé trávne porasty 212 m2, č.8544 trvalé trávne porasty 209 m2, č.8543 trvalé
trávne porasty 254 m2, č.8545 trvalé trávne porasty 366 m2, č.8553 orná pôda 797 m2, č.8554 orná pôda 2173 m2,
č.8556 trvalé trávne porasty 1186 m2, č.8557 orná pôda 1015 m2, č.8558 orná pôda 960 m2, č.8561 orná pôda 750
m2, č.8563 orná pôda 1979 m2, č.8562 orná pôda 1099 m2, č.8565 trvalé trávne porasty 936 m2, č.8566 orná pôda
1101 m2, č.8567 orná pôda 1274 m2, č.8570 orná pôda 1455 m2, č.8571 orná pôda 2595 m2, č.8572 trvalé trávne
porasty478 m2, č.8575 trvalé trávne porasty 929 m2, č.8576 orná pôda 1287 m2, č. 8577 orná pôda 2216 m2, č.8578
trvalé trávne porasty 1671 m2, č. 8579 trvalé trávne porasty 906 m2, č.8580 orná pôda 2912 m2, č.8581 orná pôda
1359 m2, č.8584 orná pôda 1395 m2, č.8583 orná pôda 1353 m2, č. 8585 orná pôda 1010 m2, č.8586 orná pôda
1074 m2, č.8587 orná pôda 406 m2, č.8588 orná pôda 1979 m2, č.8593 orná pôda 2009 m2, č.8594 orná pôda 1479
m2, č.8596/1 trvalé trávne porasty 723 m2, č. 8597 orná pôda 1941 m2, č.8599/1 orná pôda 1075 m2, č.8598/1 orná
pôda 1886 m2, č.8600/1 orná pôda 1118 m2, č.8601/1 orná pôda 1118 m2, č.8604 trvalé trávne porasty 5630 m2,
č.8609 orná pôda 1467 m2, č.8608 orná pôda 964 m2, č.8610 trvalé trávne porasty 370 m2, č.8616 orná pôda 2810
m2, č.8619 orná pôda 2117 m2, č.8620 orná pôda 2277 m2, č.8621 orná pôda 730 m2, č.8622 orná pôda 1404 m2,
č.8623/1 orná pôda 820 m2, č. 8624 orná pôda 2363 m2, č.8623/2 orná pôda 820 m2, č. 8625 . orná pôda 1056 m2,
č.8626 orná pôda 781 m2, č.8627/2 orná pôda 417 m2, č.8628/2 orná pôda 1565 m2, č.8629 trvalé trávne porasty
1264 m2, č.8630 orná pôda 2199 m2, č.8631 orná pôda 1217 m2, č.8635 trvalé trávne porasty 987 m2, č.8637 orná
pôda 247 m2, č. 8636 orná pôda 1567 m2, č.8638 orná pôda 1134 m2, č.8639/2 orná pôda 397 m2, č.8640 orná
pôda 255 m2, č.8641 orná pôda 1410 m2, č.8643 trvalé trávne porasty 891 m2, č.8642 trvalé trávne porasty 929 m2,
č.8644 orná pôda 1342 m2, č.8649 orná pôda 1207 m2, č.8650 trvalé trávne porasty 845 m2, č .8651 trvalé trávne
porasty 834 m2, č.8652 orná pôda 1635 m2, č.8656 orná pôda 1102 m2, č. 8657 trvalé trávne porasty 1078 m2,
č.8664 trvalé trávne porasty 1190 m2, č.8665 trvalé trávne porasty 895 m2, č.8670 orná pôda 759 m2, č.8671 trvalé
trávne porasty 1028 m2, č.8672 trvalé trávne porasty 978 m2, č.8673 orná pôda 698 m2, č.8678 trvalé trávne porasty
1301 m2, pod B 2 v celku, na liste vlastníctva č. 3490, pozemok zobrazený na mape určeného operátu ako parcela
reg. "E" č. 6823 orná pôda 231 m2, p.č. 8634 trvalý trávny porast 1070 m2, pod B 2 v podiele 30/36 na ktorý pripadá
výmera 1084 m2.
Súd p o u č u j e Vladimíra Kríža, nar. 01.07.1959, bytom Podbiel 305, 027 42 Podbiel, že pokiaľ žaloba nie je
podaná včas (v stanovenej lehote), predpokladá sa, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
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 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 10.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K008446
Spisová značka: 4K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kučák, nar. 12.07.1968, bytom
Valča 571, 038 35 Valča, správca úpadcu: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01
Ružomberok, takto
rozhodol
Určuje správcovi JUDr. Michalovi Brožovi, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 780,73 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 10.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, 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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K008447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, v zmysle § 28
ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške mesačného nájmu od 04.03.2017 do 03.04.2017. Celková
prihlásená suma: 412,42 - €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K008448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, v zmysle § 28
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje o obvyklé nájomné a plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
preddavok na ne. Veriteľ uhradil mesačnú zálohovú platbu vo výške 259,70 € splatnú k 25.03.2017 správcovi
bytového domu za plnenia ním poskytnuté, ktoré užíval Úpadca. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške uhradenej zálohovej platby. Celková prihlásená
suma: 259,70,- €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 52
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 02/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 36,96 EUR

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca úpadcu

K008450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALFA Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 968 753
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/47/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/47/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU – 5. KOLO
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 18.04.2017 na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu piate kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu ALFA Development s.r.o., so
sídlom Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 968 753, ktorý sa nachádza na Švermovej ulici v Banskej Bystrici
a slúžil na podnikanie úpadcu najmä v oblasti opravy a údržby vozidiel, strojov a zariadení. Podnik úpadcu tvorí
majetok zaradený do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Austria AG (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v rámci ponukového konania je podnik úpadcu, ktorý tvoria nasledovné zložky:
1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 6914, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre k.ú. Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, štát SR:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/2 o výmere 10630 m2, druh pozemku: Orná pôda;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/3 o výmere 1065 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/17 o výmere 1654 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/18 o výmere 759 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/24 o výmere 14 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/31 o výmere 39 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/68 o výmere 9692 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3456/92 o výmere 235 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
Stavba – Sklady a dielne, so súpisným číslom 4292, nachádzajúce sa na pozemku s parc. č. KN-C 3453/3
o výmere 1065 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;

2. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 7246, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre k.ú. Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, štát SR:
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/19 o výmere 2258 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/20 o výmere 2244 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/21 o výmere 1132 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/25 o výmere 21 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/45 o výmere 2745 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/72 o výmere 35 m2, druh pozemku: Záhrady;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3453/77 o výmere 4158 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty;
Pozemok, s parc. č. KN-C 3456/99 o výmere 740 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;

3. Práva a záväzky z uzatvorených zmlúv;
4. Projektová dokumentácia.
(ďalej spolu zložky uvedené pod č.1. až č. 4. vyššie ako „Predmet speňaženia“).
Predmet speňaženia bol správcom zaradený do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a ako položka
súpisu 2 až 4 zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 8/2016 pod značkou záznamu K000661 dňa 14.01.2016.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § 92 ods. 2 ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia podľa tohto záväzného pokynu sa budú primerane
vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku (ďalej len „Zmluva o predaji podniku“).
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR, na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk v sekcii „Oznamy“ a formou inzercie v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou –
Hospodárske noviny.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do piateho kola ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 300.000,- Eur na
ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 03.05.2017.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným podpisom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným podpisom
záujemcu, že záujemca sa zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia záväzku (a)
riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť zmluvu o predaji podniku,
sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Na požiadanie správca umožní záujemcovi obhliadku podniku Úpadcu.
Kúpna cena
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia, za
predpokladu, ak bude splnená podmienka uvedená nižšie.
Záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Predmetu speňaženia ako celku.
Kúpna cena sa uvádza bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov nevymeriava
DPH.
Pre piate kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom vo výške
predstavujúcej minimálne 60 % hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom t.j. sumy vo výške
minimálne 660.000,- Eur bez DPH.

V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný ponuku záujemcu
odmietnuť.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK39 1111 0000 0085 9098
9002, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane predpokladu
splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na
speňaženie Predmetu speňaženia (t.j. v piatom kole vyhláseného ponukového konania predloženie kúpnej ceny
predstavujúcej minimálne 60 % hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom) a zloženia
zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez DPH za Predmet speňaženia a túto vyhodnotí ako
víťaznú.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku za
predpokladu, že doplatok zvyšnej časti kúpnej ceny zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy
o predaji podniku, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní,
ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu správca za úpadcu ako predávajúci
uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim Zmluvu o predaji podniku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie Zmluvu o predaji podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 03.05.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – ALFA Development s.r.o. – PREDAJ PODNIKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať
stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K008451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Benka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
XX X, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.7.1979
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/52/2016 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty č. 2
sp. zn. 4K/52/2016 – S1753

Cyril Benka, nar. 8. júla 1979, bytom 901 01 Malacky

Iný majetok
Por.
Suma v Súpisová
Účet
č.
EUR
hodnota v EUR
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
5.
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka zo mzdy za 852,96 852,96
mesiac marec 2017

V Bratislave, 6. apríla 2017
BT Insolvency k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrej Terem, komplementár

K008452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava, nar. 14.07.1947 nasledujúce
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej
zložky
1

Dôvod zápisu Dátum zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma
majetku
majetku
banke
Zrážky z dôchodku úpadcu podľa
§ 67 odsek 1
11. apríla 2017 § 72 odsek 2 zákona č. 7/2005
písm. b) ZKR
2.505,98 €
Z.z. 42,53 EUR

Číslo účtu

Mena Banka

IBAN:
SK27
mBank
S.A.,
8360 5207 0042 EUR pobočka zahraničnej
0572 9856
banky

V Bratislave, dňa 11. apríla 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K008453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wolf Patrick
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3019 / 36, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2015 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Patrick Wolf, bytom Beňadická č. 36, 851 06 Bratislava, nar. 11.05.1969 nasledujúce doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súpisovej
zložky
1
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Dôvod
zápisu Dátum
zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu
suma
majetku
majetku
v banke
Zrážka zo mzdy úpadcu podľa
§ 67 odsek 1
11. apríla 2017 § 72 odsek 2 zákona č. 7/2005
písm. b) ZKR
565,15 €
Z.z.

Deň vydania: 18.04.2017

Číslo účtu

Mena Banka

IBAN:
SK64
mBank
S.A.,
8360 5207 0042 EUR pobočka zahraničnej
0528 8616
banky

V Bratislave, dňa 11. apríla 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K008454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:

Číslo s.p.
21

Dátum zápisu
07.04.2017

Popis
Zrážka zo mzdy za 03/2017

Súpisová hodnota
134,76 €

V Bratislave, dňa 11.04.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K008455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Jozefko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1983
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/6/2017 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Martin Jozefko Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 19.08.1983 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 19.08.1983 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 6K/6/2017 S 1433
k sp. zn.: 6K/6/2017

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v ČSOB, a.s., č.
4024401691/7500, IBAN: SK66 7500 0000 0040 2440 1691. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 10.04.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Peter Čavojský, PhD., komplementár

K008456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORADATA spol. s r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 41, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 350 038
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2013-S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/5/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Morochovič, správca úpadcu ORADATA spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 41, 851 01 Bratislava, IČO:
31 350 038, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

prihlásená suma v EUR
245,00
166,00
166,00

číslo v zozname
24/1
24/2
24/3

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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K008457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Martišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotosová 1027/5, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1976
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Por.
Súpisová
Suma Mena Právny dôvod vzniku Meno a priezvisko/názov dlžníka
č.
hodnota
1.

500,00 EUR

finančná hotovosť
vlastníctve úpadcu

vo Andrea
Martišková,
1027/5, 900 45 Malinovo

Lotosová

500,00 eur

Iná majetková hodnota
Por. Typ súpisovej zložky
Súpisová
Popis položky
č.
majetku
hodnota
nespotrebovaná
časť nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
2.
663,88 eur
preddavku
a výdavkov správcu vo výške 663,88 eur

Dôvod
súpisu

zapísania

do Deň zapísania do
súpisu

majetok úpadcu podľa § 67
11.04.2017
ods. 1 písm. a) ZKR

Dôvod zapísania do Deň zapísania do
súpisu
súpisu
Uznesenie Okresného
11.04.2017
súdu Bratislava I

V Bratislave, dňa 11.04.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.,
správca konkurznej podstaty úpadcu

K008458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pharm. Dr. Peter Palovčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zavadilova 6945/7, 841 08 Bratislava - Devínska nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 351 259
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2014 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Pharm. Dr. Peter Palovčík, miesto podnikania: Zavadilova 6945/7, 841
08 Bratislava - Devínska nová Ves, IČO: 32 351 259, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ď'alej len „ZKR") oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123. Podľa § 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 tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom. Správca týmto zároveň oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa.
V Bratislave 11. apríla 2017

JUDr. Stanislav Demčák, správca

K008459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pharm. Dr. Peter Palovčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zavadilova 6945/7, 841 08 Bratislava - Devínska nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 351 259
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2014 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Pharm. Dr. Peter Palovčík, miesto podnikania: Zavadilova 6945/7, 841
08 Bratislava - Devínska nová Ves, IČO: 32 351 259, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ď'alej len „ZKR") oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa SR-Daňový úrad Bratislava. Podľa § 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 tohto oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u
správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a
musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. 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. Správca týmto zároveň
oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa.
V Bratislave 11. apríla 2017

JUDr. Stanislav Demčák, správca

K008460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faltičko Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3065/79, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Brláš, správca so sídlom Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1770, správca úpadcu: Ing.
Igor Faltičko, nar. 07.03.1969, trvale bytom Budatínska 3065/79, 851 06 Bratislava oznamuje, že účastníci konania
a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda
9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30
hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na:
kontakt: tel.:

+421 904 469 210
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spravca@brlas.sk

Mgr. Ondrej Brláš, správca

K008461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Lenický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčanská 556/2, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2014 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota
v€

Súpisová hodnota v €

50.

Zrážka zo mzdy za marec 2017

11.04.2017

1

647,41

647,41

V Piešťanoch dňa 11.04.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Michala Lenického

K008462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoste 41, 925 45 Abrahám
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota
v€

Súpisová hodnota v €

11.

Zrážky zo mzdy za marec 2017

11.04.2017

1

421,00

421,00

V Piešťanoch, dňa 11.04.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Daniela Vargu

K008463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Šoka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 245/60, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/11/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad.
číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu
Súpisová
Počet Hodnota
majetku
v€
v€

11.

Doplatok dávky sociálneho poistenia-nemocenské za mesiac
15.03.2017
február 2017

1

102,91 102,91

12.

Dávka sociálneho poistenia-nemocenské za mesiac marec 2017 10.04.2017

1

494,27 494,27

hodnota

V Piešťanoch dňa 11.04.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Filipa Šoku

K008464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 233/21, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2015 S 1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Mária Molnárová, nar. 27.10.1973, Jilemnického 233/21, 929 01
Dunajská Streda, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ď'alej len „ZKR") oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s.,
Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916. Podľa § 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 tohto oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Správca týmto zároveň
oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa.
V Bratislave 11. apríla 2017

JUDr. Stanislav Demčák, správca

K008465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján,
IČO: 36 223 000, týmto v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty podľa nasledovného:

1. HNUTEĽNÁ VEC – Osobný automobil Škoda Fabia, EČ: SE 074 AV, Rok výroby: 2001, Výrobné číslo karosérie:
TMBHC46Y713233386, opotrebenie zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 2.500 Eur

2. HNUTEĽNÁ VEC – Kontrolný monitorovací systém, opotrebenie zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 10.500 Eur

3. HNUTEĽNÁ VEC – Dvojplášťová nádrž na PHM 25 tis. l, opotrebenie zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 6.500 Eur

4. HNUTEĽNÁ VEC – Montovaný sklad pneumatík postavený na pozemku parc.č. 4886/31, k.ú. Moravský sv. Ján,
opotrebenie zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 17.700 Eur

5.4.2016, JUDr. Miroslav Michalička

K008466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján,
IČO: 36 223 000, týmto v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., Tuhovská 11 , 831 07 Bratislava, IČO: 35 728 116 podľa
nasledovného:

5. HNUTEĽNÁ VEC – nákladný náves špeciálny chladiarenský LAMBERT SEMIFRIGO, Rok výroby: 4/2008, VIN:
VM3LVFS3F81R20032, farba: biela, typ: LVFS3F/R/-, EČ: SE 884 YD, opotrebenie vozidla zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 8.000 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., Tuhovská 11 , 831 07
Bratislava, IČO: 35 728 116, pre zabezpečenú pohľadávku č. 42 uvedenú v zozname pohľadávok

6. HNUTEĽNÁ VEC – nákladné vozidlo – ťahač návesu MERCEDES-BENZ 1844 LS, Rok výroby: 4/2008, VIN:
WDB9340321L326769, farba: červená, typ: 934.03, objem motora: 11.946 cm3, výkon motora 320 kW, EČ: SE 224
BK, stav tachometra: 735.800 km, opotrebenie vozidla zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 16.000 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., Tuhovská 11 , 831 07
Bratislava, IČO: 35 728 116, pre zabezpečenú pohľadávku č. 43 uvedenú v zozname pohľadávok

7. HNUTEĽNÁ VEC – nákladné vozidlo – ťahač návesu MERCEDES-BENZ 1844 LS, Rok výroby: 4/2008, VIN:
WDB9340321L327120, farba: červená, typ: 934.03, objem motora: 11.946 cm3, výkon motora 320 kW, EČ: SE 226
BK, stav tachometra: 1.111.900 km, opotrebenie vozidla zodpovedá veku.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. c) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 12.000 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., Tuhovská 11 , 831 07
Bratislava, IČO: 35 728 116, pre zabezpečenú pohľadávku č. 44 uvedenú v zozname pohľadávok

7.4.2016, JUDr. Miroslav Michalička

K008467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján,
IČO: 36 223 000, týmto v zmysle ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa nasledovného:

8. STAVBA – Sociálna budova bez s.č. (Administratívna budova), na pozemku parc.č. 4886/1, katastrálne územie
Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 30.000 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

9. STAVBA – BZ -12 Sušička bez s.č. (Mraziarenský a chladiarenský sklad č. 1 a 2), na pozemkoch parc.č. 4886/2,
4886/24, 4886/25, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č. 4116,
ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 310.000 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

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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10. STAVBA – Výrobňa tvarovaných krmív bez súp.č. (Autoservis a Auto umyváreň) na pozemkoch parc.č. 4886/5,
4886/20, 4886/21, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č. 4116,
ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 460.000 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

11. STAVBA – Výkrm ošípaných bez súp. č. na pozemku parc.č. 4913/17, katastrálne územie Moravský svätý Ján,
obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 1.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 18.000 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

12. STAVBA – Teľatník bez súp.č. na pozemku parc.č. 1413/20, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec
Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 1.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 6.000 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

13. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/1, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 135 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres
Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 2.026,35 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

14. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/2, druh pozemku Zastavané
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/2, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 682 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres
Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 10.236,82 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

15. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/5, druh pozemku Zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 624 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres
Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 9.366,24 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

16. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/15, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2.446 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý
Ján, okres Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 36.714,46 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

17. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/19, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4.184 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý
Ján, okres Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 62.801,84 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

18. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/21, druh pozemku
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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18. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/21, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 208 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján,
okres Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 3.122,08 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

19. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/22, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 64 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján,
okres Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 960,64 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

20. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/25, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 119 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján,
okres Senica, LV č. 4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 1.786,19 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

21. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/26, druh pozemku Orná
pôda, o výmere 2.408 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č.
4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 36.144,08 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

22. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/28, druh pozemku Orná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/28, druh pozemku Orná
pôda, o výmere 3.367 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č.
4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 50.538,67 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

23. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/29, druh pozemku Orná
pôda, o výmere 10 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č.
4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 44,40 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

24. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/30, druh pozemku Orná
pôda, o výmere 2.177 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č.
4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 9.665,88 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

25. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/31, druh pozemku Orná
pôda, o výmere 4.756 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č.
4116, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 21.116,64 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

26. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4873, druh pozemku Orná pôda,
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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26. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4873, druh pozemku Orná pôda,
o výmere 281 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č. 4116,
ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 1/1.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 1.247,64 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.

27. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/16, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 540 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján,
okres Senica, LV č. 4150, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 9/10.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 7.294,86 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Vinklerová Anna r. Blažková, Ing., Čs.
armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
údaje nesmú používať, vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Blažek Jozef, SídIisko I. 885, Bystřice
nad Pernštejnem 593 01, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať,
vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/5 v prospech Petríková Terézia r. Ježková, 908 71,
Moravský Svätý Ján, č. 744, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať, zm.č. 362/11,
7 D 508/2005, Z-844/07, zm.č. 362/11, dňa 11.4.2017.

28. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/17, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 356 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján,
okres Senica, LV č. 4150, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 9/10.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 4.809,20 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Vinklerová Anna r. Blažková, Ing., Čs.
armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
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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armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
údaje nesmú používať, vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Blažek Jozef, SídIisko I. 885, Bystřice
nad Pernštejnem 593 01, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať,
vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/5 v prospech Petríková Terézia r. Ježková, 908 71,
Moravský Svätý Ján, č. 744, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať, zm.č. 362/11,
7 D 508/2005, Z-844/07, zm.č. 362/11, dňa 11.4.2017.

29. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/18, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 204 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján,
okres Senica, LV č. 4150, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 9/10.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 2.755,84 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Vinklerová Anna r. Blažková, Ing., Čs.
armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
údaje nesmú používať, vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Blažek Jozef, SídIisko I. 885, Bystřice
nad Pernštejnem 593 01, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať,
vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/5 v prospech Petríková Terézia r. Ježková, 908 71,
Moravský Svätý Ján, č. 744, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať, zm.č. 362/11,
7 D 508/2005, Z-844/07, zm.č. 362/11, dňa 11.4.2017.

30. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/20, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 419 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján,
okres Senica, LV č. 4150, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 9/10.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 5.660,27 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Vinklerová Anna r. Blažková, Ing., Čs.
armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
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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armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
údaje nesmú používať, vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Blažek Jozef, SídIisko I. 885, Bystřice
nad Pernštejnem 593 01, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať,
vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/5 v prospech Petríková Terézia r. Ježková, 908 71,
Moravský Svätý Ján, č. 744, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať, zm.č. 362/11,
7 D 508/2005, Z-844/07, zm.č. 362/11, dňa 11.4.2017.

31. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/23, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 159 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján,
okres Senica, LV č. 4150, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 9/10.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 2.147,93 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Vinklerová Anna r. Blažková, Ing., Čs.
armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
údaje nesmú používať, vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Blažek Jozef, SídIisko I. 885, Bystřice
nad Pernštejnem 593 01, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať,
vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/5 v prospech Petríková Terézia r. Ježková, 908 71,
Moravský Svätý Ján, č. 744, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať, zm.č. 362/11,
7 D 508/2005, Z-844/07, zm.č. 362/11, dňa 11.4.2017.

32. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/24, druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 422 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján,
okres Senica, LV č. 4150, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 9/10.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 5.700,80 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Vinklerová Anna r. Blažková, Ing., Čs.
armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
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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armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
údaje nesmú používať, vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Blažek Jozef, SídIisko I. 885, Bystřice
nad Pernštejnem 593 01, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať,
vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/5 v prospech Petríková Terézia r. Ježková, 908 71,
Moravský Svätý Ján, č. 744, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať, zm.č. 362/11,
7 D 508/2005, Z-844/07, zm.č. 362/11, dňa 11.4.2017.

33. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 4886/27, druh pozemku Orná
pôda, o výmere 2.824 m2, katastrálne územie Moravský svätý Ján, obec Moravský svätý Ján, okres Senica, LV č.
4150, ulica Cesta na Hohenau 884.
Spoluvlastnícky podiel 9/10.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) a c) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 38.149,42 Eur
Zabezpečovacie právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653,
pre zabezpečenú pohľadávku č. 65 uvedenú v zozname pohľadávok.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Vinklerová Anna r. Blažková, Ing., Čs.
armády 1183/284, Břeclav - Poštorná 691 41, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto
údaje nesmú používať, vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/10 v prospech Blažek Jozef, SídIisko I. 885, Bystřice
nad Pernštejnem 593 01, Česká republika, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať,
vz.95/10, Uznesenie 12 D 56/2006, Z-1068/08, vz.95/10, dňa 11.4.2017.
Sporný zápis: Hodnovernosť údajov v katastri nehnuteľností o vlastníckom práve bola vyvrátené, v katastri
nehnuteľností je evidované duplicitné vlastníctvo na podiel 1/5 v prospech Petríková Terézia r. Ježková, 908 71,
Moravský Svätý Ján, č. 744, podľa § 71 ods. 3 zák.č. 162/1995 Z.z. sa takéto údaje nesmú používať, zm.č. 362/11,
7 D 508/2005, Z-844/07, zm.č. 362/11, dňa 11.4.2017.

11.4.2016, JUDr. Miroslav Michalička

K008468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zuzana Fritzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová

Deň

Kde sa vec

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

Podstata

Súpisová
hodn.

Deň vydania: 18.04.2017
Dôvod zápisu

Deň
zápisu

Kde sa vec
nachádza

11.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka
zo mzdy) - január 2017

všeobecná 591,86 €

§ 72 ods. 2
ZKR

11.4.2017

BÚ úpadcu,
10.2.2017

12.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka
zo mzdy) - február 2017

všeobecná 586,93 €

§ 72 ods. 2
ZKR

11.4.2017

BÚ úpadcu,
10.3.2017

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K008469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KROVSTAV-B.B., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 717/32, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/22/2013-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/22/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Výťažok podľa schváleného konečného rozvrhu v konkurze dlžníka ACTHERM, a.s., Nadjazdová 1, 971 01
Prievidza v konkurze, IČO 36 351 091, sp. zn. 28K/73/2011, zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 239/2016 dňa
14.12.2016. Výťažok pripísaný na účet správcu konkurznej podstaty č. ú.: SK42 7500 0000 0040 1812 3410 dňa
08.02.2017.
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 234,24 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

K008470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Harbutová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 697/2, 972 13 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 18.04.2017

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

názov

obdobie:

príjem úpadcu

02/2017

súpisová hodnota v €:
78,05 €

V Trenčíne, 11.4.2017
JUDr. Darina Válková, správca

K008471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 629 733
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2013 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 28 K 6/2013
úpadca: Pozemné stavby Púchov, s.r.o., Svätoplukova 1733, PSČ: 020 01 Púchov, IČO: 31629733

Deň konania doplňujúceho zasadnutia veriteľského výboru: 10.04.2017 – písomné doplňujúce hlasovanie
k hlasovaniu VV zo dňa 29.3.2017 o 15,00 hod

Prítomní:
1. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 06.04.2017
2. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián
Karásek, advokát - písomné hlasovanie zo dňa 06.04.2017
3. člen: BISON, s.r.o. Moravská 4312, 020 01 Púchov v zastúpení Ing. Michal Bizoň – konateľ – písomné
hlasovanie zo dňa 10.04.2017

Program:
1. Otvorenie
2. Udelenie súhlasu s ukončením konaní voči dlžníkovi úpadcu
3. 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
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja z piatich členov.

Správca emailom zo dňa 16.3.2017 zaslal predsedovi VV žiadosť o prijatie/neprijatie mimosúdneho návrhu k
ukončeniu súdnych sporov (1) 14Cb/160/2015 vedenom na Okresnom súde v Považskej Bystrici o zaplatenie
132.600€ s príslušenstvom a (2) 39Cbi/29/2013 vedenom na Okresnom súde v Trenčíne o určenie neúčinnosti
právnych úkonov, a to spätvzatím návrhov v oboch sporoch proti Lojzo Real, s.r.o. po uzatvorení dohody o
urovnaní/súdneho zmieru za sumu vo výške 300 Eur.

V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

ad 2) Udelenie súhlasu s ukončením konaní voči dlžníkovi úpadcu
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava ako predseda veriteľského výboru v konkurznej
veci č. k. 28 K 6/2013 úpadcu Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Svätoplukova 1733, Púchov,
IČO: 31 629 733 predložila emailom zo dňa 5.4.2017 veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie, ako
upresnenie uznesenia prijatého veriteľským výborom na hlasovaní dňa 29.3.2017:

Keďže z hlasovania Veriteľského výboru zo dňa 29.3.2017 nie je zrejmé, že Veriteľský výbor súhlasí so
späťvzatím oboch žalôb voči dlžníkovi úpadcu Lojzo Real,s.r.o., žiadam o vyjadrenie sa k ukončeniu
súdnych sporov (1) 14Cb/160/2015 vedenom na Okresnom súde v Považskej Bystrici o zaplatenie 132.600€
s príslušenstvom a (2) 39Cbi/29/2013 vedenom na Okresnom súde v Trenčíne o určenie neúčinnosti
právnych úkonov, a to spätvzatím návrhov v oboch vyššie uvedených sporoch proti Lojzo Real, s.r.o. za
sumu vo výške 300,00 Eur.

Výsledok hlasovania – Uznesenie č. 1:
ZA: 3
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie: bolo prijaté.

Znenie uznesenia vyplývajúce z hlasovania členov VV:

Veriteľský výbor ako príslušný orgán všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na úpadcu Pozemné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor ako príslušný orgán všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na úpadcu Pozemné
stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Svätoplukova 1733, Púchov, IČO: 31 629 733 udeľuje správcovi
súhlas na ukončenie súdnych sporov (1) 14Cb/160/2015 vedenom na Okresnom súde v Považskej Bystrici o
zaplatenie 132.600€ s príslušenstvom a (2) 39Cbi/29/2013 vedenom na Okresnom súde v Trenčíne o určenie
neúčinnosti právnych úkonov, a to spätvzatím návrhov v oboch vyššie uvedených sporoch proti Lojzo Real,
s.r.o. za sumu vo výške 300,00 Eur a súhlas s tým, aby správca tieto pohľadávky ďalej nevymáhal súdnou
cestou.

Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Trenčín.

Predseda VV zasadnutie VV ukončil.

Prílohy:

1. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 06.04.2017
2. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián
Karásek, advokát - písomné hlasovanie zo dňa 06.04.2017
3. člen: BISON, s.r.o. Moravská 4312, 020 01 Púchov v zastúpení Ing. Michal Bizoň – konateľ – písomné
hlasovanie zo dňa 10.04.2017

V Bratislave, dňa 10.04.2017

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005

K008472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Halbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 51/164, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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POHĽADÁVKA Z ÚČTU:
celková suma:
mena:
326,10
EURO
právny dôvod vzniku: majetok podliehajúci konkurzu, zostatok na účte

súpisová hodnota:
326,10 €

Dlžník :
Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášiková 48, Bratislava 832 37, IČO 00 151 653

V Trenčíne, 11.4.2017
JUDr. Darina Válková, správca

K008473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Radosa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chalmovská 683/5, 972 45 Chalmová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1972
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej hodnoty majetku patriaceho do všeobecnej podstaty:
Dôvod
Popis
zápisu Dátum
Číslo
stavby/Popi Číslo listu
do
zápisu do
súpisove
s
vlastníctv Kat. územie/obec/okres/Štát
súpisu súpisu
j zložky
rozostavane a
majetk majetku
j stavby
u
§
67
ods. 1 08.03.201 Bytový dom,
Chalmová/Bystričany/Prievidza/S
2
1228
písm. a) 6
Byt č. 8
R
ZKR

Číslo
parcely
pozemku
na Rozsah
Aktualizovan
ktorom
spoluvlastníckeh á
súpisová
stavba/rozostavan o podielu Úpadcu hodnota v €
á stavba stojí
17

½

1.000,00 €

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

K008474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hargaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/55/2015 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/55/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oprava návrhu konečného rozvrhu z oddelenej podstaty Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, zo dňa 11.4.2017
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bytom
Hrubá Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, občan SR, v súlade s ustanovením § 97 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej už len ako „ZKR“) zverejňuje návrh rozvrhu výťažku pre oddeleného veriteľa:
I.

Všeobecná časť

Konkurz na majetok úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bytom Hrubá Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou,
občan SR (ďalej len „Úpadca“) bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40K/55/2015 zo dňa
22.3.2016, ktoré bolo publikované v OV č. 60/2016 dňa 30.3.2016, pod číslom K006919, s účinkami zverejnenia dňa
31.3.2016.
Dňa 12.5.2016 bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. IČO 31320155 vo
výške istiny 8950,24 € a úrokov vo výške 24,07 €, spolu teda vo výške 8974,31 €, ktorá bola zistená, čo do merita
a výšky dňa 20.5.2016, a ktorá je zabezpečená Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 330758-10
zo dňa22.11.2010, záložca Alena Hargašová, rod. Antalová, nar. 27.3.1954, bytom Hrubá Strana 1456, 916 11
Bzince pod Javorinou na sumu vo výške 25.900,- €. Poradie zabezpečovacieho práva je prvé v poradí, zapísané
Správou katastra Nové Mesto nad Váhom na LV č. 1110, k.ú. Hrubá Strana, pod č. vkladu V 2455/2010. Predmet
zabezpečovacieho práva na LV č. 1110 je v podiele: 1/1
Katastrálne územie: Hrubá Strana
Druh stavby: Rodinný dom
Súpisné číslo 1456
Stavba na par. C KN č. 10268/3

Druh stavby: stodola
Súpisné číslo: 1624
Stavba na par. CKN č. 10268/4

Druh pozemku: Záhrady
Na parcele C KN: 10267/1, výmera: 314m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10268/1, výmera: 67m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10268/3, výmera: 56m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10268/4, výmera: 21m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10269/3, výmera: 52m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10269/4, výmera: 18m2

Dňa 26.9.2016 si predmetnú výzvu prevzala p. Alena Hargašová, rod. Antalová, nar. 27.3.1954, bytom Hrubá
Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, s tým že dňa 5.10.2016 poukázala na základe výzvy na účet úpadcu
vedený vo VÚB, a.s. sumu vo výške 8971,31 €, namiesto 8974,31 a to pre chybu v písaní a následne boli na účet
doplatené 3,- €.
II. Rozvrhová časť
1. Výťažok
Celková suma výťažku z majetku oddelenej podstaty: 8974,31 €.
V súlade s § 96 ods. 2 a § 97 ods. 1 ZKR bolo dňa 16.12.2016 v OV č. 241/2016 zverejnené Oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej, ako aj všeobecnej podstaty.
V zákonnej lehote, t.j. do 30 dní od zverejnenia oznamu, správcovi nebola doručená žiadna námietka poradia
pohľadávky proti podstate v súlade s § 96 ods. 3 a 4 ZKR.
2. Pohľadávky proti podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate
·
·
·
·
·

·

Odmena SKP do prvej schôdze veriteľov: 597,49 €
Poštovné poplatky: 4,65 €
Poplatky za služby (kancel. potreby, kopírovanie, parkovné, cestovné) : 23,63 €
Bankové poplatky (12 x 6,00+4,00) 76,00 €
Odmena správcu v zmysle § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z., pripadá správcovi odmena "za speňaženie
peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením odmena 1% z výťažku". (Výťažkom na účely
určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej
súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad
ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej
podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona)). (2050+8974,31+111,16+4,04 796,66 – 4,65 – 23,63 - 76) = 10235,57 x 0,01 = 102,36 €.
Súdny poplatok: 23,50 €

Spolu vo výške 827,63 €,
ktoré nebolo možné jednoznačne priradiť k všeobecnej podstate a preto sa na ich priradenie použilo pomerné
rozpočítanie na základe príjmu z majetku oddelenej podstaty a všeobecnej podstaty. Príjem bol vo výške
·
·
·
·
·

Peňažná hotovosť vložená úpadcom:
Peňažná hotovosť vložená ručiteľom:
Vyplatený nespotrebovaný preddavok:
Zrážky zo mzdy
Kreditný úrok
SPOLU

2050,00 €
8974,31 €
663,88 €
111,16 €
4,04 €
11.803,39 €

Z toho za majetok oddelenej podstaty 8974,31 € a za majetok všeobecnej podstaty 2829,08 €, čiže percentuálny
podiel majetku oddelenej podstaty na celkovej sume výťažku sa rovná podielu vo výške 76,03 % a všeobecnej
podstaty v výške 23,97 %. Pohľadávky proti podstate spolu k 11.4.2017 boli vo výške 827,63 €, čo sa rovná 100%
podielu. Podiel 76,03% na pohľadávkach proti podstate sa rovná sume 626,26 €, ktorá predstavuje výšku
pohľadávok voči oddelenej podstate.
Príjem zo speňaženia majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8 974,31 €

76,03%

2 829,08 €

23,97%

11 803,39 €

100,00%
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Podiel na pohľadávkach proti podstate (PPP)
oddelená podstata

76,03%

629,26 €

všeobecná podstata

23,97%

198,37 €

100,00%

827,63 €

Návrh rozvrhu

Príjem

podiel na PPP

oddelený veriteľ

8 974,31 €

629,26 €

8 345,05 €

ostatní veritelia

2 829,08 €

198,37 €

2 630,71 €

11 803,39 €

827,63 €

10 975,76 €

3. Suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa
Suma výťažku určená na uspokojenie zabezpečeného, oddeleného veriteľa predstavuje ku dňu 11.4.2017 hodnotu
vo výške 8.345,05 €, ktorá v časti 8.211,48 € bola uhradená dňa 15.3.2017 na účet oddeleného veriteľa.
Vzhľadom k oprave hodnoty pohľadávok proti podstate sa výťažok oddelenej podstaty pomerne upravil o sumu
133,57 €, ktorá bude v rámci rozvrhu plnená oddelenému veriteľovi.

Celková suma výťažku:
Suma pohľadávok proti oddelenej podstate
vr. súdneho poplatku a odmeny správcu:
Suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa:
Suma výťažku uhradená oddelenému veriteľovi dňa 15.3.2017
Doplatok výťažku oddelenému veriteľovi

8.974,31 €
629,26 €
8.345,05 €
- 8.211,48 €
133,57 €

Oddelený veriteľ si prihláškou uplatnil pohľadávku spolu vo výške 8.974,31 €, suma výťažku z majetku
oddelenej podstaty určená na uspokojenie oddeleného veriteľa je vo výške 8.345,05 € (čiastočné plnenie zo
dňa 15.3.2017 bolo vo výške 8.211,48 €, doplatok výťažku oddelenému veriteľovi je vo výške 133,57 €).
Rozdiel vo výške 629,26 € bude uspokojený podľa pravidiel platných pre nezabezpečené pohľadávky
pomerne z výťažku všeobecnej podstaty.
V súlade s ustanovením §§ 97 a 82 ods. 2 ZKR zverejňujem v Obchodnom vestníku návrh rozvrhu výťažku pre
oddeleného veriteľa zo speňaženia majetku oddelenej podstaty úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bytom Hrubá
Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, občan SR, a súčasne určujem oddelenému veriteľovi lehotu 15 dní na
jeho schválenie a oznámenie bankového účtu vo forme IBAN a VS za účelom úhrady výťažku. V prípade chyby
v písaní, výpočtoch alebo získaní dodatočného plnenia, po schválení rozvrhu oddeleným veriteľov, si správca
vyhradzuje právo opravy súm rozvrhu na uspokojenie oddeleného, ako aj nezabezpečených veriteľov, ktoré správca
vyhotoví pomerným výpočtom v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a to aj bez ďalšej
publikácie opravy v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť od zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
V Pov. Bystrici, dňa 11.4.2017
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (mobil: 0905 530 973, e-mail: dusan@divko.sk)
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K008475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olga Kellenbergerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2017 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Olga Kellenbergerová, nar. 11.05.1959, bydlisko: Lúčna 535/13, 972 17
Kanianka podľa ustanovenia § 34 ZKR zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.05.2017
o 9,00 hod. v sídle správcu na adrese Piaristická 46, 911 01 Trenčín. Prezentácia účastníkov začne o 8,30 hod.
Program schôdze:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc alebo písomné poverenie veriteľa na zastupovanie v tomto
konaní a doklad totožnosti.

V Trenčíne dňa 11.04.2017
JUDr. Danica Birošová, správca

K008476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hargaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/55/2015 S 1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/55/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Oprava návrhu konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, zo dňa 11.4.2017
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JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bytom
Hrubá Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, občan SR, v súlade s ustanovením § 98 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej už len ako „ZKR“) zverejňuje návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
I.

Všeobecná časť

Konkurz na majetok úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bytom Hrubá Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou,
občan SR (ďalej len „Úpadca“) bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40K/55/2015 zo dňa
22.3.2016, ktoré bolo publikované v OV č. 60/2016 dňa 30.3.2016, pod číslom K006919, s účinkami zverejnenia dňa
31.3.2016.
Nezabezpečení veritelia si prihláškou uplatnili pohľadávku spolu vo výške 244.471,10 €, pričom v základnej
prihlasovacej lehote si veritelia prihlásili spolu 204.060,77 €, po základnej prihlasovacej lehote sumu spolu vo výške
40.410,33 €.
Dňa 12.5.2016 bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. IČO 31320155 vo
výške istiny 8950,24 € a úrokov vo výške 24,07 €, spolu teda vo výške 8974,31 €, ktorá bola zistená, čo do merita
a výšky dňa 20.5.2016, a ktorá je zabezpečená Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 330758-10
zo dňa22.11.2010, záložca Alena Hargašová, rod. Antalová, nar. 27.3.1954, bytom Hrubá Strana 1456, 916 11
Bzince pod Javorinou na sumu vo výške 25.900,- €. Poradie zabezpečovacieho práva je prvé v poradí, zapísané
Správou katastra Nové Mesto nad Váhom na LV č. 1110, k.ú. Hrubá Strana, pod č. vkladu V 2455/2010. Predmet
zabezpečovacieho práva na LV č. 1110 je v podiele: 1/1
Katastrálne územie: Hrubá Strana
Druh stavby: Rodinný dom
Súpisné číslo 1456
Stavba na par. C KN č. 10268/3

Druh stavby: stodola
Súpisné číslo: 1624
Stavba na par. CKN č. 10268/4

Druh pozemku: Záhrady
Na parcele C KN: 10267/1, výmera: 314m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10268/1, výmera: 67m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10268/3, výmera: 56m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10268/4, výmera: 21m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
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Na parcele C KN: 10269/3, výmera: 52m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10269/4, výmera: 18m2

Dňa 26.9.2016 si predmetnú výzvu prevzala p. Alena Hargašová, rod. Antalová, nar. 27.3.1954, bytom Hrubá
Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, s tým že dňa 5.10.2016 poukázala na základe výzvy na účet úpadcu
vedený vo VÚB, a.s. sumu vo výške 8971,31 €, namiesto 8974,31 a to pre chybu v písaní a následne boli na účet
doplatené 3,- €.
II. Rozvrhová časť
1. Výťažok
Celková suma výťažku z majetku oddelenej podstaty: 8974,31 €.
V súlade s § 96 ods. 2 a § 97 ods. 1 ZKR bolo dňa 16.12.2016 v OV č. 241/2016 zverejnené Oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej, ako aj všeobecnej podstaty.
V zákonnej lehote, t.j. do 30 dní od zverejnenia oznamu, správcovi nebola doručená žiadna námietka poradia
pohľadávky proti podstate v súlade s § 96 ods. 3 a 4 ZKR.
2. Pohľadávky proti podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate
·
·
·
·
·

·

Odmena SKP do prvej schôdze veriteľov: 597,49 €
Poštovné poplatky: 4,65 €
Poplatky za služby (kancel. potreby, kopírovanie, parkovné, cestovné) : 23,63 €
Bankové poplatky (12 x 6,00+4,00) 76,00 €
Odmena správcu v zmysle § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z., pripadá správcovi odmena "za speňaženie
peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením odmena 1% z výťažku". (Výťažkom na účely
určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej
súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad
ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej
podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona)). (2050+8974,31+111,16+4,04 796,66 – 4,65 – 23,63 - 76) = 10235,57 x 0,01 = 102,36 €.
Súdny poplatok 23,50 €.

Spolu vo výške 827,63 €,
ktoré nebolo možné jednoznačne priradiť k všeobecnej podstate a preto sa na ich priradenie použilo pomerné
rozpočítanie na základe príjmu z majetku oddelenej podstaty a všeobecnej podstaty. Príjem bol vo výške
·
·
·
·
·

Peňažná hotovosť vložená úpadcom:
Peňažná hotovosť vložená ručiteľom:
Vyplatený nespotrebovaný preddavok:
Zrážky zo mzdy
Kreditný úrok
SPOLU

2050,00 €
8974,31 €
663,88 €
111,16 €
4,04 €
11803,39 €

Z toho za majetok oddelenej podstaty 8974,31 € a za majetok všeobecnej podstaty 2829,08 €, čiže percentuálny
podiel majetku oddelenej podstaty na celkovej sume výťažku sa rovná podielu vo výške 76,03 % a všeobecnej
podstaty v výške 23,97 %. Pohľadávky proti podstate spolu k 3.3.2017 boli vo výške 827,63 €, čo sa rovná 100%
podielu. Podiel 76,03% na pohľadávkach proti podstate sa rovná sume 629,26 €, ktorá predstavuje výšku
pohľadávok voči oddelenej podstate a podiel 23,97%, ktorý sa rovná sume vo výške 198,37 €, ktorá predstavuje
výšku pohľadávok voči všeobecnej podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príjem zo speňaženia majetku
oddelená podstata

8 974,31 €

76,03%

2 829,08 €

23,97%

11 803,39 €

100,00%

všeobecná podstata

Podiel na pohľadávkach proti podstate (PPP)
oddelená podstata

76,03%

629,26 €

všeobecná podstata

23,97%

198,37 €

100,00%

827,63 €

Návrh rozvrhu

Príjem

oddelený veriteľ

podiel na PPP

8 974,31 €

629,26 €

2 829,08 €

198,37 €

2 630,71 €

11 803,39 €

827,63 €

10 975,76 €

ostatní veritelia

8 345,05 €

3. Suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa
Suma výťažku určená na uspokojenie zabezpečeného, oddeleného veriteľa predstavuje ku dňu 11.4.2017 hodnotu
vo výške 8345,05 €. Dňa 15.3.2017 správca uhradil výťažok vo výške 8211,48 €. Vzhľadom k oprave hodnoty
pohľadávok proti podstate sa výťažok oddelenej podstaty pomerne upravil o sumu 133,57 €, ktorá bude v rámci
rozvrhu plnená oddelenému veriteľovi.
Celková suma výťažku:
Suma pohľadávok proti oddelenej podstate
vr. súdneho poplatku a odmeny správcu:
Suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa:
Suma výťažku uhradená oddelenému veriteľovi dňa 15.3.2017
Rozdiel z úhrade oddelenému veriteľovi

8.974,31 €
629,26 €
8.345,05 €
- 8.211,48 €
133,57 €

Oddelený veriteľ si prihláškou uplatnil pohľadávku spolu vo výške 8.974,31 €, suma výťažku z majetku oddelenej
podstaty určená na uspokojenie oddeleného veriteľa je vo výške 8.345,05 €. Časť tejto sumy bola oddelenému
veriteľovi uhradená dňa 15.3.2017 vo výške 8.211,48 €. Rozdiel vo výške 133,57 € bol uhradený dňa 11.4.2017.
Neuspokojený rozdiel vo výške 629,26 € oddeleného veriteľa bude uspokojený vo výške podľa pravidiel platných
pre nezabezpečené pohľadávky pomerne z výťažku všeobecnej podstaty.

4. Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje ku dňu 11.4.2017 hodnotu vo výške
2.630,71 €.
Celková suma výťažku:
Suma pohľadávok proti podstate
vr. súdneho poplatku a odmeny správcu:
Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

2829,08 €
198,37 €
2630,71 €

Nezabezpečení veritelia si prihláškou uplatnili pohľadávku spolu vo výške 244.471,10 €, pričom v základnej
prihlasovacej lehote si veritelia prihlásili spolu 204.060,77 €, po základnej prihlasovacej lehote sumu spolu vo výške
40.410,33 €. Suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo
výške 2630,71 €.
Návrh konečného rozvrhu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
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veriteľ

IČO

AGRO CS Slovakia, a.s.

36042161

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

151700

BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky

Prihlásená suma

Deň vydania: 18.04.2017
Pomer

Rozvrh

620,94 €

0,2500%

6,58 €

5 823,79 €

2,3800%

62,61 €

35945745

18 339,97 €

7,5000%

197,30 €

Československá obchodná banka, a.s.

36854140

42 543,20 €

17,4000%

457,74 €

DIESEL AGV s.r.o.

45690995

785,26 €

0,3200%

8,42 €

DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

35942436

530,75 €

0,2200%

5,79 €

Inšpektorát práce Trenčín

35627620

2 600,00 €

1,0600%

27,89 €

KOVOVÉ PROFILY SR, spol. s r.o.

36299243

8 669,08 €

3,5500%

93,39 €

PEPSI-COLA SR, s.r.o.

31362681

681,48 €

0,2800%

7,37 €

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - org. zl.

31785972

9 103,35 €

3,7200%

97,86 €

Slovenská kancelária poisťovateľov

36062235

4 387,12 €

1,7900%

47,09 €

420,00 €

0,1700%

4,47 €

600,00 €

0,2500%

6,58 €

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

215759

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

30807484

25 631,85 €

10,4800%

275,70 €

Tatra - Leasing, s.r.o.

31326552

61 209,72 €

25,0400%

658,73 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

64948242

6 118,09 €

2,5000%

65,77 €

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

36284831

816,07 €

0,3300%

8,68 €

VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.

36223000

3 396,85 €

1,3900%

36,57 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

31320155

1 349,59 €

0,6100%

16,05 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

35937874

10 300,09 €

4,2100%

110,75 €

AUTOKODUS s.r.o.

36530751

2 004,99 €

0,8200%

21,57 €

Hargaš Miroslav

12 842,55 €

5,2600%

138,37 €

Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

35831154

3 991,72 €

1,6300%

42,88 €

Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

35831154

129,13 €

0,0600%

1,58 €

AT Dca, s.r.o.

45450536

21 441,94 €

8,7800%

Suma prihlásených pohľadávok spolu k 13.12.2016

244 337,53 €

Suma prihlásených pohľadávok v zákl. lehote

203 927,20 €

Suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

100,0000%

230,97 €
2 630,71 €

2 630,71 €

V súlade s ustanovením §§ 101, 97 a 82 ods. 2 ZKR zverejňujem v Obchodnom vestníku opravu návrh konečného
rozvrhu výťažku zo dňa 11.4.2017 pre nezabezpečených veriteľov po úplnom speňažení majetku úpadcu Juraj
Hargaš, nar. 26.2.1977, bytom Hrubá Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, občan SR a súčasne určujem
zástupcovi veriteľov - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, lehotu 15 dní na jeho schválenie.
Ostatných veriteľov, ktorí ešte neoznámili číslo bankového účtu vo forme IBAN a VS za účelom úhrady výťažku,
žiadam aby tak urobili elektronicky na e-mail dusan@divko.sk, najneskôr v lehote do 15 dní od zverejnenia tohto
opraveného návrhu konečného rozvrhu v obchodnom vestníku. V prípade chyby v písaní, výpočtoch alebo získaní
dodatočného plnenia, po schválení konečného rozvrhu zástupcom veriteľov, si správca vyhradzuje právo opravy
súm rozvrhu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, ktoré správca vyhotoví pomerným výpočtom v súlade so
zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a to aj bez ďalšej publikácie opravy v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť od zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
V Považskej Bystrici, dňa 11.4.2017
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (mobil: 0905 530 973, e-mail: dusan@divko.sk)
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K008477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Martiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 215/55, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/49/2016 S 1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/49/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS MAJETKU ÚPADCU Mário Martiš, nar. 18.02.1979, trvale bytom Partizánska 215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Číslo konania:
Číslo konania správcu:

40K/49/2016
40K/49/2016 S 1265

V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 37, §40 ods. 1 písm. a) a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov dopĺňa správca súpis majetku úpadcu Mário Martiš, narodeného 18.02.1979,
trvale bytom Partizánska 215/55, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom:

A. Peňažná pohľadávka podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno f)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

Súp.
číslo

Právny dôvod

2

Mzda; Pracovná
13.9.2016

Suma
zmluva

zo

dňa

Dlžník

560,-Eur/mesiac

Jozef Vida, Dedinská 2077, 97242 Lehota pod Vtáčnikom, IČO
33979081

Mgr. Martin Berec – správca
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K008478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B2K s.r.o. (STAWAL s.r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnianska 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 333 247
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/45/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/45/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením súhlasu
zástupcu veriteľov zo dňa 04.01.2017, zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu
zapísaný pod súpisovou zložkou č. 69 - 77 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 26/2016 zo dňa 09.02.2016 pod
položkou K002744 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu.
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o postúpení pohľadávok prevedený majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku a
to pod súpisovou zložkou č. 69 - 77 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 26/2016 zo dňa 09.02.2016 pod položkou
K002744.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva;
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva;
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
1. Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) Záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 38K/45/2015 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň.
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b) Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o postúpení pohľadávok. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 100,- eur najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č. SK90 1111 0000 0013 7384 1018 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta
na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) Presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) Označenie predmetu kúpy
c) Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie pohľadávok úpadcu bez DPH (oslobodené od DPH)
d) Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) Doklad o poukázaní 100,- eur ako zálohy na účet IBAN č. SK90 1111 0000 0013 7384 1018 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
f) Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
g) Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený
záloh na kúpnu cenu vo výške 100,- eur
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či
spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a
spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Zmluvy o postúpení
pohľadávok za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Zmluvy o postúpení
pohľadávok so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Zmluvy
o postúpení pohľadávok.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100,- eur najneskôr do 15 dní odo
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

65

Obchodný vestník 74/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.04.2017

3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100,- eur najneskôr do 15 dní odo
dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Bratislave, dňa 11.04.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K008479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balcar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2015S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím
ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Alojz Žitník,
správca úpadcu Milan Balcar, nar. 23.02.1967, Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica, občan SR na základe
záväzného pokynu zástupcu veriteľov – Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava zo
dňa 14. februára 2017 oznamujem dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 169/2015 dňa 3. septembra 2015, pod por. č. 4/, 5/ a 6/, a
to za nasledovných podmienok:
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Milan Balcar, nar. 23.02.1967, Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica,
občan SR, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3,-€/osoba
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby: 05.05.2017 o 10.00 hod.
Kolo dražby: tretie
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 445 nachádzajúce sa v
okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/6
a nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 239 nachádzajúce sa
v okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/3
Ø stavba - rodinný dom, súpisné číslo 6, na pozemku parcelné č. KN „C“ 554 (v podiele 1/6)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ø pozemok – parcelné číslo KN „C“ 553 – orná pôda o výmere 2839 m2 (v podiele 1/3)
Ø pozemok – parcelné číslo KN „C“ 554 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 666 m2 (v podiele
1/3)
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetných listoch vlastníctva.
Opis a stav predmetu:
Posudzovaná nehnuteľnosť - rodinný dom súpisné číslo 6 je situovaný v zástavbe samostatne stojacich
rodinných domov v obci Sverepec, okres Považská Bystrica na pozemku p. č. KN-C 554. Dom je prízemný
s čiastočným podpivničením a stavebne upraveným podkrovím. Základný pôdorys je pravidelný štvorec
o pôdorysných rozmeroch 10,22*10,22 m s verandou a jednou izbou. Vstup do domu je z bočnej strany podľa
projektovej dokumentácie a skutočnosti. Vstupným zádverím je prístupná tzv. denná časť bytu tvorená dispozične
po pravej strane WC, kúpeľňou, kuchyňou a dvoch izieb. Na podlaží je podkrovná izba. V suteréne sú skladové
priestory, kotolňa. Prístup k domu je vjazdom z jestvujúcej miestnej komunikácie. Objekt je zásobovaný pitnou
vodou z verejnej siete, odkanalizovanie je do vlastnej ČOV. Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené
z jestvujúceho vzdušného vedenia NN. Je plynofikovaný rodinný dom v súčasnosti pre vykurovanie. Rodinný dom
je vhodný pre 4 člennú rodinu.
Technické riešenie:
Rodinný dom je založený na základových pásoch z betónu prostého a obvodové konštrukcie sú z monolitického
betónu. Obvodové murivo je z tehál a kvádrov v hrúbke 450 mm, so zateplením 100 mm a silikátovou omietkou.
Vnútorné nosné murivo je vyhotovené v hrúbke 250 mm. Priečky v interiéri sú vyhotovené z priečkoviek. Obvodové
murivo je zateplené systémom s doskami na báze EPS-F 100. Dom je prestrešený sedlovou strechou, krov je
drevená stolica a krytina je pozinkovaný plech. Okná sú plastové so zasklením z izolačného dvojskla a so
žalúziami. Stropné konštrukcie nad prízemím a suterénom sú monolitické ž. b. dosky. Vnútorné schodisko je
monolitické železobetónové dvojramenné. Podlahy v obytných priestoroch sú plávajúce laminátové, ostatné
doplnkové a v sociálnych priestoroch sú keramické dlažby. Vnútorné omietky sú vápenno cementové, sanitárne
priestory sú obložené keramickým obkladom. Vykurovanie je teplovodné s núteným obehom a s plechovými
radiátormi, v podkroví sú panelové. Ako zdroj je kotol na plyn Viessmann. Vybavenie kuchyne je štandardné
rovnako zariaďovacie predmety. V sociálnych priestoroch sú zdravotechnické predmety umývadlo, WC, sprcha.
Dom zodpovedá veku a údržbe.
Vedľajšia stavba je priamo naviazaná na rodinný dom, dispozične pozostáva z garážového státia, skladového
hospodárstva a suchého WC. Je to murovaný objekt, ktorý nie je zameraný a nie je zakreslený na mape KN a nie je
ani legislatívne vysporiadaný – stavebne odsúhlasený. Murivo je z betónových tvárnic, stropy sú monolitické
betónové dosky a strecha je sedlová pokrytá škridlou. Podlahy sú hrubé betónové, vráta sú oceľové. Okná sú
jednoduché oceľovo drevené zdvojené. Dvere sú plné. Objekt je omietnutý tým istým spôsobom ako rodinný dom
a rovnakou omietkou.
Pozemky sa nachádzajú v obci Sverepec v obytnej zóne rodinných domov, širšia časť centra. Zasieťovanie je
elektro prípojkami, voda je z verejnej siete, kanalizácia ide do vlastnej ČOV, je možnosť napojenia na verejnú
kanalizáciu, dom je plynofikovaný. Pozemky majú prístupovú miestnu komunikáciu s asfaltobetónovým krytom
s priamou väzbou na štátnu cestu prvej triedy I/61 a s blízkym privádzačom na diaľnicu, čo je bonus obce a má za
následok neustále zvyšovanie cien pozemkov. Pozemky sú mierne svahovité s orientáciou na juh. Ceny pozemkov
po vybudovaní diaľnice vzrástli na cca 25-35EUR/m2.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ
nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Poznámky na LV č. 445:
Vyhlásenie konkurzu na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40K/29/2015 zo dňa 13.7.2015 (
Obchodný vestník č. 136/2015) na vlastníka Milan Balcar. -P 298/15- 185/15
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Oznámenie zo dňa 22.8.2016 o konaní dobrovoľnej dražby dňa 7.10.2016 konkurzným a reštrukturalizačným
správcom JUDr. Alojz Žitník, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica na nehnuteľnosti: stavba - rodinný dom
č.s. 6 na pozemku registra KN C parc.č. 554 v podiele 1/6-ina – P 361/16 - 298/16
OZNÁMENIE o dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať dňa 24.03.2017 konkurzným a reštrukturalizačným
správcom JUDr. Alojz Žitník, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica. - P-77/2017- 81/17
Poznámky na LV č. 239:
Vyhlásenie konkurzu na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40K/29/2015 zo dňa 13.7.2015 (
Obchodný vestník č. 136/2015) na vlastníka Milan Balcar -P 298/15- 185/15
Oznámenie zo dňa 22.8.2016 o konaní dobrovoľnej dražby dňa 7.10.2016 konkurzným a reštrukturalizačným
správcom JUDr. Alojz Žitník, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica na nehnuteľnosti: pozemky KN C
parc.č. 553, 554 v podiele 1/3-ina - P 361/16 - 298/16
OZNÁMENIE o dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať dňa 24.03.2017 konkurzným a reštrukturalizačným
správcom JUDr. Alojz Žitník, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica. - P-77/2017- 81/17
ČASŤ C: Ťarchy na LV č. 239
Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí a trpení ochranného pásma na pozemku parc. KNC
č. 553 v rozsahu vyznačenom v GP č. 0809/2015 vyhotovenom dňa 18.09.2015 v prospech Stredoslovenská
energetika - Distribúcia , a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO: 36 442 151, v súlade so zákonom o
energetike č. 251/2012 Z. z. - Z 2958/15 - 5/16
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku:
Ø znalecký posudok č. 8/2016 vypracovaný znalcom Ing. Jaroslav Fecko, a to pre nehnuteľnosti - rodinný
dom, všeobecná hodnota - podiel úpadcu v 1/6 predstavuje sumu
12.502,66,-EUR
-

orná pôda, všeobecná hodnota - podiel úpadcu v 1/3 predstavuje sumu 15.283,28,-EUR

-

zastavané plochy a nádvoria - podiel úpadcu v 1/3 predstavuje sumu 6.637,80,-EUR.

Najnižšie podanie:
25.817,80,-€
Minimálne prihodenie:
1.000,00,-€
Dražobná zábezpeka:
a) výška – 3.000,00,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky – účet úpadcu č. účtu: 4021944148/7500, IBAN
SK04 7500 0000
0040 2194 4148 vedenom v ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o
podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko,
resp. obchodné meno. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti.
Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.
c)lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a
končí otvorením dražby.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu správcu vedený v konkurznej veci č. účtu:
4021944148/7500, IBAN SK04 7500 0000 0040 2194 4148 vedený v ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica
alebo originál potvrdenia banky o vklade sumy vo výške dražobnej zábezpeky na účet správcu vedený v konkurznej
veci č. účtu: 4021944148/7500, IBAN SK04 7500 0000 0040 2194 4148 vedenom v ČSOB a.s., pobočka Považská
Bystrica.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením jednorazovo, po odpočítaní zaplatenej
zábezpeky, na bankový účet úpadcu č. účtu.: 4021944148/7500, IBAN SK04 7500 0000 0040 2194 4148 vedený v
ČSOB a.s., pobočka Považská Bystrica, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak
ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, tak aby bola
na účet pripísaná do 15 dní od konania dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním.
Platba zmenkou je neprípustná.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez
zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
Obhliadka predmetu dražby:
Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle:
44,45.

042 / 426 17

Miesto obhliadky: Pred predmetom dražby.
Organizačné opatrenia:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu
minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do
zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o
dobrovoľných dražbách
c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený
konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,
e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v
mene zastúpeného na dražbe.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním
spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil
(úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh
dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom
udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom
katastri záznamom.
Podmienky odovzdania predmetu dražby:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný
odovzdať 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. Ak ide o
nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše
„Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s
odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. 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.
Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica
POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 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 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.
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 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.
V Považskej Bystrici dňa 10. apríla 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca

K008480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
32K/3/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Róbert Hipp , správca konkurznej podstaty úpadcu Klára Doležálková, narodená dňa 26.10.1964, trvale
bytom: Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo, po základnej prihlasovacej lehote mal doručenú prihlášku pohľadávky od
veriteľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s., sídlo: Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31383408 vo výške: 406,44 Eur ( PR
Okresný súd Nové Zámky, č.k. 10C/727/2015-13 zo dňa 26.11.2015). Pohľadávka číslo: 12 (pohľadávka pozostáva
z istiny vo výške 273,60 Eur, úroky z omeškania 40,43 Eur, náklady z uplatnenia 92,41 Eur). Správca konkurznej
podstaty úpadcu v zmysle § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zapísal túto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

K008481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEST STAV, s.r.o., ,, v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 63 A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 695 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov
Dlžníka: BEST STAV s.r.o., IČO: 44 695 683 sídlo:: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, SR
V reštrukturalizačnom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra, pod sp. zn.: 27R/1/2016, reštrukturalizačný
správca: JUDr. Róbert Hipp, značka správcu: S - 1487
konanej dňa: 10.04.2017 o 10,00 hod., v priestoroch Hotela ,, OKO“ Nitra, salón č. 2.
Prítomný veritelia - podľa priloženej prezenčnej listiny (ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice - pevne
zviazaná). Program schôdze – podľa oznámenia v OV:
1/. Otvorenie schôdze
2/. Správa dlžníka o stave spoločnosti a informácia o priebehu reštrukturalizácie
3/. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4/. Voľba veriteľského výboru
5/. Záver
K bodu č. 1. – otvorenie schôdze:
Prezentácia
listina bola
predloženej
skutočnosti,
situácie).

účastníkov sa uskutočnila pred začatím samotnej schôdze v čase od 09,45 – 10,00 hod., prezenčná
veriteľom podpísaná, k podpisu bolo pripojené splnomocnenie zástupcov veriteľov (v zmysle
prezenčnej listiny). Prvá schôdza veriteľov sa začala s oneskorením o 15,00 min., na základe
že veriteľ spol. Ferrmont s.r.o., požiadal telefonicky o odklad o 15.min. (z dôvodu zlej dopravnej

Bolo konštatované, že iní veritelia sa schôdze nezúčastnili.
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Iné zúčastnené osoby: VSÚ – JUDr. Adriana Kunkelová ( Okresný súd Nitra), JUDr. Róbert Hipp –
reštrukturalizačný správca a dlžník: BEST STAV s.r.o., p. Marek Strápek (konateľ)
K bodu č. 1. - rozprava:
Schôdzu otvoril správca JUDr. Róbert Hipp, ktorý schôdzi veriteľov zároveň predsedal. Na úvod predseda
oboznámil prítomných veriteľov, že oznámenie o zvolaní tejto schôdze bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
č. OV 32/2017 dátum zverejnenia podania 15.02.2017 pod K003401 čím je lehota na konanie tejto schôdze
v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii je zachovaná. Správca skonštatoval, že na schôdzu
sa dostavili celkovo: 6 veritelia oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, s počtom hlasov spolu: 1579. V zmysle
zákona 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii, je schôdza uznášania schopná.
K bodu č. 2 - Správa dlžníka o stave spoločnosti a informácia o priebehu reštrukturalizácie
Konateľ dlžníka predniesol správu o stave spoločnosti ako aj podal správu o priebehu reštrukturalizácie , poukázal
na už získané objednávky a zmluvy o dielo. Taktiež sa konkrétne zmienil o jednotlivých stavebných akciách dlžníka
, ktoré sa začínajú práve teraz realizovať. Poukázal na to, že uvedené zmluvy zabezpečia prísun finančnej
hotovosti, ktorú plánuje dlžník použiť pre uspokojovanie veriteľov v prípade úspešného reštrukturalizačného
konania. Dlžník navrhuje mieru uspokojenia pre veriteľov vo výške 50%, čo je oproti konkurzu priaznivejšie. Mieru
uspokojenia pre zamestnancov navrhuje 100% zamestnancov. Nakoľko v prípade, ak by spoločnosť vstúpila do
konkurzu nedošlo by k realizácii Zmlúv o dielo v dôsledku čoho by spoločnosť stratila prísun finančných
prostriedkov. Reštrukturalizačný správca oboznámil prítomných veriteľov o počte podaných prihlášok, taktiež o
prihláškach, ktoré lehote poprel a v akom rozsahu.
K bodu č.3 - Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok. Správca poukázal na postup v zmysle §-126 ods.
3 ZKR a vyzval zástupcov veriteľov, ktorých hlasy predstavujú aspoň 10% zo všetkých prítomných hlasov veriteľov
aby sa vyjadrili hlasovaním, o návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Stanovisko veriteľov :1/.JUDr. Diana Beresecká, Nitra s počtom hlasov 796 nenavrhuje konkurz (50,4%), 2/. Andrej
Halenár, Nitra s počtom hlasov 344 nenavrhuje konkurz ( 21,8%), 3/. Miroslava Hanzlíková – MILU, Šaľa s počtom
hlasov 200 nenavrhuje konkurz (12,7%) - ostatní veritelia nespĺňajú zákonnú podmienku.
K bodu č. 4. – voľba veriteľského výboru:
Predseda schôdze oznámil prítomných zástupcov, že Uznesením OS Nitra, č.k. 27R/1/2016 publikované v OV č. 24
zo dňa: 27.01.2017 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka BEST STAV s.r.o., IČO: 44 695 683, sídlo:: Štúrova č.
63A, 949 01 Nitra, SR. Na základe týchto skutočností správca zvolal prvú schôdzu veriteľov za účelom hlasovania
o voľbe členov veriteľského výboru. Predseda schôdze navrhoval členov veriteľského výboru podľa výšky zistených
hlasovacích práv a to nasledovne: 1/.JUDr. Dianu Bereseckú, Nitra (s počtom hlasov 796), 2/. Andrej Halenár, Nitra
(s počtom hlasov 344), 3/. Miroslava Hanzlíková – MILU, Šaľa (s počtom hlasov 200), 4/. Ramon Béger – RAMBEG,
Nitra (s počtom hlasov 100), 5/. Miroslav Kattoš, Nitra (s počtom hlasov 69). Za týmto účelom bolo uskutočnené
hlasovanie.
Správca navrhol ako prvého člena veriteľského výboru - JUDr. Dianu Bereseckú, Nitra s počtom hlasov 796
1/. Hlasovanie:
Za: 1579 hlasov ( 100%)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Správca navrhol ako druhého člena veriteľského výboru Andreja Halenára, Nitra s počtom hlasov 344
2/. Hlasovanie:
Za: 1579 hlasov ( 100%)
Proti: nikto
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Zdržal sa: nikto
Správca navrhol ako tretieho člena veriteľského výboru Miroslava Hanzlíková – MILU, Šaľa s počtom hlasov 200
3/. Hlasovanie:
Za: 1579 hlasov ( 100%)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Správca navrhol ako štvrtého člena veriteľského výboru Ramona Bégera – RAMBEG, Nitra s počtom hlasov 100
4/. Hlasovanie:
Za: 1579 hlasov ( 100%)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Správca navrhol ako piateho člena veriteľského výboru Miroslava Kattoša, Nitra s počtom hlasov 69
5/. Hlasovanie:
Za: 1579 hlasov ( 100%)
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Na to bolo prijaté uznesenie v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1
V reštrukturalizačnej veci vedenej pred OS Nitra pod č.k. 27R/1/2016 dlžníka: BEST STAV s.r.o., IČO: 44 695 683,
sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, SR sa stávajú 5 členovia veriteľského výboru:
1/.člen veriteľského výboru: JUDr. Diana Beresecká 50,4%, 2/. člen veriteľského výboru: Andrej Halenár 21,8%, 3/.
člen veriteľského výboru: Miroslava Hanzíková -MILU 12,7%, 4/. člen veriteľského výboru: Ramon Béger RAMBEG 6,30%, 5/. člen veriteľského výboru: Miroslav Kattoš 4,40%.
K bodu č.5. - záver:
Bolo skonštatované, že všetky body programu uvedené v programe schôdze zverejnenej v OV č.: 32/2007 pod
K003401 zo dňa 15.02.2017 boli naplnené. Záverom predseda schôdze vyzval prítomných veriteľov, aby predložili
akékoľvek námietky voči uzneseniam, ktoré boli prijaté na prvej schôdzi veriteľov. Veritelia nepredložili žiadne
námietky. Počas rokovania, v čase o 10,30 hod sa dostavil zástupca veriteľa Ferromont, s.r.o., Púchov.
Rôzne:
Táto zápisnica bude priamo na prvej schôdzi veriteľov doručená Okresnému súdu Nitra a bezodkladne zverejnená
v OV. Námietky – žiadne. Pripomienky – žiadne.
Iné:
Následne sa správca poďakoval veriteľom za účasť a informoval, že do tejto zápisnice, ktorá je súčasťou
správcovského spisu č. 27R/1/2016 S 1487, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu počas úradných hodín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovského spisu č. 27R/1/2016 S 1487, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu počas úradných hodín
a zároveň je možné požiadať správcu o vyhotovenie jej odpisu. Zápisnica bude bezodkladne zverejnená v OV.
Zúčastnenému veriteľovi bola daná možnosť bezplatne nahliadnuť do reštrukturalizačného spisu, výpis resp.
fotokópie listín správca poskytne za úhradu účelne vynaložených nákladov. Správca v závere schôdze prítomným
poďakoval za účasť o 10,35 hodine schôdzu ukončil.
Správca zvolal prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 128 ods.1 zákona č.: 7/2005 Z.z., požiadal veriteľský
výbor o vyjadrenie sa k navrhnutému termínu schôdze veriteľského výboru. Veritelia navrhli termín prvého
zasadnutia VV na dnes t.j. 10.4.2017 o 11,00 hod. v sídle správcu.
V Nitre, dňa 10.04.2017

JUDr. Róbert HIPP

K008482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEST STAV, s.r.o., ,, v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 63 A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 695 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvej schôdze veriteľského výboru
Dlžníka: BEST STAV s.r.o., IČO: 44 695 683, sídlo:: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, SR
V reštrukturalizačnom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra, pod sp. zn.: 27R/1/2016, reštrukturalizačný
správca: JUDr. Róbert Hipp, značka správcu: S - 1487
konaná dňa: 10.04.2017 o 11,00 hod., v sídle správcu na ul: Farská č.: 33./I.p., 949 01 Nitra.
Prítomný - podľa priloženej prezenčnej listiny (ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice - pevne zviazaná).
Program schôdze : 1/. Otvorenie schôdze , 2/. Voľba predsedu veriteľského výboru, 3/. Záver.
K bodu č. 1. – otvorenie schôdze:
Prezentácia účastníkov sa uskutočnila pred začatím samotnej schôdze v čase od 11,00 hod., prezenčná listina bola
veriteľmi podpísaná. V zmysle zákona 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii, je schôdza uznášania schopná.
Schôdzu otvoril správca JUDr. Róbert Hipp, ktorý schôdzi veriteľov zároveň predsedal. Na úvod stručne oboznámil
zástupcov veriteľov o predloženom posudku
K bodu č. 2 – voľba veriteľského výboru: Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa s najväčším
počtov hlasov: JUDr. Dianu Bereseckú, Nitra s počtom hlasov 796. Za týmto účelom bolo uskutočnené hlasovanie.
1/. Hlasovanie: za: 5 hlasov ( 100%), proti: nikto, zdržal sa: nikto.
Na to bolo prijaté uznesenie v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1
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Zástupcovia veriteľského výboru si zvolili predsedu veriteľského výboru - JUDr. Dianu Bereseckú, Nitra.
K bodu č. 2 – Záver
Správca poďakoval prítomným za účasť a ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvolá predseda veriteľského
výboru.
V Nitre, dňa 10.04.2017

K008483
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 oddelenej podstaty

SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY

Obchodný názov zabezpečeného veriteľa:
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra
Pozemok
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Hurbanovo;
Názov katastrálneho územia: Hurbanovo; Číslo LV: 2519;
Druh pozemku: Orná pôda; výmera (m2): 20159 m2;
Parcelné číslo: 962/8; Parcela registra „E“
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2;
Výmera spoluvlastníckeho podielu (m2): 10079,5 m2;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlastníckeho podielu): 6.175,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

V Nitre, dňa 10.04.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K008484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Brehovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Blatnica 503, 956 05 Nitrianska Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1964
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 27K/25/2016 S1826 – 34
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/25/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca RESKON, k.s. , zn. spr: S 1826, spravujúci, na základe Uznesenia OS Nitra 27K/25/2016 - 117 zo dňa
28.2.2017, majetok úpadcu : Peter Brehovský, bytom Nitrianska Blatnica č. 503, narodený 21.11.1964, týmto
z v o l á v a m e v právnej veci č.k. 27K/25/2016
p r vú
sc h ô d z u
v e r i t e ľ o v, ktorá sa
uskutoční dňa 9.6.2017 o 11.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na ul. M.R.Štefánika 4, Nové Zámky, (
dom Fubor, 1.poschodie )
s nasledovným programom:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Informácia o priebehu konkurzu a činnosti správcu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie o výmene správcu ( v zmysle ust. § 36 ZKR )

Prezentácia začína o 10:45 hod. Pri prezentácii sa veriteľ preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov
dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. listinou osvedčujúcou oprávnenie konať v mene veriteľa.

JUDr. Jaromír Valent - komplementár správcu

V Nových Zámkoch dňa 11.4.2017

K008485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske podielnické družstvo Hurbanovo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 193 038
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2014 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením súhlasu veriteľského výboru zo
dňa 05.04.2017, ktorým zabezpečený veriteľ a zároveň zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil
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dňa 05.04.2017, ktorým zabezpečený veriteľ a zároveň zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil
majetok úpadcu ako podnik, tzn. ako súbor všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí, pohľadávok, práv a iných
majetkových hodnôt, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 102/2015 zo dňa 01.06.2015 pod položkou K012210 v
súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 4. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
formou predaja podniku úpadcu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne zmluvou o predaji podniku prevedený podnik úpadcu.
b) podnik úpadcu (ďalej len „podnik“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho podnikania. V
zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou všetky veci, práva a
iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom na kupujúceho prechádzajú len
záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné
záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v zmluve. Pre poriadok sa poznamenáva, že podnik úpadcu nebol
prevádzkovaný.
c) pajetok patriaci k podniku úpadcu je podrobne definovaný v Zozname majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý
tvorí Prílohu č. 1 a v Prílohe č. 2 záväzných podmienok ponukového konania, ktorej obsahom je zmluvný prehľad,
zoznam súdnych a iných sporov, zoznam pohľadávok úpadcu a zoznam nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z
pracovnoprávnych vzťahov
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva;
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov, ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva;
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 100,- EUR, ktorý uhradí v
prospech účtu IBAN č. SK30 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. za každý jednotlivý výtlačok, Záväzné podmienky ponukového konania s osobitným tlačivom na podanie
ponuky označeným ako Prihláška do ponukového konania (Príloha č. 3) a Zoznamom majetku podliehajúceho
konkurzu (Príloha č. 1), ktorý bude predmetom odplatného prevodu podniku, so Zmluvným prehľadom, Zoznamom
súdnych a iných sporov, Zoznamom pohľadávok, Zoznamom nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z
pracovnoprávnych vzťahov (Príloha č. 2) a so Zmluvou o predaji podniku (Príloha č. 4), ktorej obsah bude možné
zmeniť len so súhlasom správcu a Dohoda o zmluvnej pokute (Príloha č. 5).
b) záujemca si môže dohodnúť so správcom termín ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu, a to písomne buď
poštou na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na spravcovska@fardouspartners.com. Miesto a čas
obhliadky určí správca.
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c) záujemca je povinný predložiť ponuku na tlačive Prihláška do ponukového konania, ktoré tvorí prílohu č. 3
záväzných podmienok ponukového konania. Ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo doporučenou
zásielku na adresu kancelárie správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA konkurz 31K/50/2014 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 21. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia
tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 21. deň pripadne na deň pracovného voľna
za 21. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
d) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.c) sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
e) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o predaji podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená vrátane ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu a nahliadnutie
do podkladov týkajúcich sa podniku získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2.a) a zaplatením a
pripísaním zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na účte
IBAN č.: SK30 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. V prípade
záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Podanie
záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie podniku bez DPH
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o uhradení nenávratného poplatku 100,- EUR podľa bodu 2.2.a) podmienok ponukového konania
(fotokópia)
f) doklad o poukázaní 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj podniku na účet IBAN č.: SK30 1111 0000 0010
5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
g) doklad preukazujúci finančné krytie minimálne vo výške ponúknutej sumy za predaj podniku (výpis z účtu, Zmluva
o pôžičke) ku dňu podania ponuky záujemcom
h) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
i) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený záloh
na kúpnu cenu, ktorý predstavuje 30% z ponúknutej kúpnej ceny
j) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.1 Správca predloží po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov
doručené do dňa otvárania obálok predsedovi veriteľského výboru a zabezbečenému veriteľovi, kde sa otvoria a
vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či
spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a
spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, v návrhu Zmluvy o predaji podniku predloženej správcom a ak súčasne ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schvaľuje zabezpečený veriteľ a veriteľský výbor v súlade s udelením
súhlasu veriteľského výboru zo dňa 05.04.2017.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku
za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za podnik najneskôr do dňa podpisu Zmluvy o
predaji podniku so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Zmluvy o
predaji podniku.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji podniku v lehote určenej správcom, alebo
kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 30% z ponúknutej
kúpnej ceny zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu do všeobecnej podstaty ako zmluvná
pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre dňa, 11.04.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K008486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remenár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Ján Remenár, nar.
20.11.1956, bytom Nitrianska Blatnica č. 7, PSČ 956 05 (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ust. § 76 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku
úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota:
Popis
Finančná hotovosť úpadcu
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v €
1.660,- €
174,50 €
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Mgr. Ondrej Brláš, správca

K008487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remenár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Blatnica 7, 956 05 Nitrianska Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/47/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Ján Remenár, nar.
20.11.1956, bytom Nitrianska Blatnica č. 7, PSČ 956 05, v súlade s ust. § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis majetku Úpadcu patriaceho do oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, číslo
zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 1
Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Záhrady 365

Štát

Obec

Slovenská
republika

Nitrianska
Blatnica

Katastrálne
územie
Nitrianska
Blatnica

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

600

1008/2

1/1 v BSM

podiel Súpisová hodnota
v EUR
675,25 EUR

Mgr. Ondrej Brláš, správca

K008488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisza Őszi-LIFE SPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 809 212
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2015 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca Ing. Jozef Kulich požiadal listom zo dňa 17.03.2017 zástupcu veriteľov Československá obchodná banka
a.s. v zmysle ustanovenia §81 ods.1 ZKR ako príslušný orgán, o uloženie záväzného pokynu- súhlas s vylúčením
majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v OV 74/2016.
Listom zn. OVRÚ/205/2017 zo dňa 23.03.2017 Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, 815 63
Bratislava, ako príslušný orgán, zástupca veriteľov úpadcu Denisza Őszi- LIFE SPORT s miestom podnikania
Platanová Alej 2452/22, 94501 Komárno, IČO: 44 809 212 v zmysle §81 ods.1 ZKR uložil záväzný pokyn
správcovi, s ú h l a s s v y l ú č e n í m nasledovného majetku úpadcu Denisza Öszi - LIFE SPORT zo súpisu
majetkových podstát zverejneného v OV 74/2016:
·

popis: Sedacia súprava čalúnená s konferenčným stolíkom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota: 200 Eur
·

popis: Sedačka čalúnená 3 miestna s konferenčným stolíkom
súpisová hodnota: 200 Eur

·

popis: Obývacia stena
súpisová hodnota: 200 Eur

·

popis: Sedacia súprava rozkladacia s konferenčným stolíkom
súpisová hodnota: 250 Eur

·

popis: písací stôl s kreslom
súpisová hodnota: 100 Eur

·

popis: Televízor Samsung LCD uhlopriečka 107cm
súpisová hodnota: 100 Eur

·

popis: jedálenský stôl +6 stoličiek súprava
súpisová hodnota: 150 Eur

·

popis: manželská posteľ+2 nočné stolíky
súpisová hodnota: 300 Eur

·

popis: komoda 2 dielna
súpisová hodnota: 100 Eur

·

popis: televízor Samsung LCD uhl.70cm
súpisová hodnota: 50 Eur

·

popis: televízor Samsung LCD uhl.127cm
súpisová hodnota: 100 Eur

V zmysle uvedeného záväzného pokynu správca zverejňuje vylúčenie predmetného majetku zo súpisu majetkových
podstát úpadcu Denisza Öszi - LIFE SPORT vedenom na OS Nitra pod č .k. 32K/19/2015.

V Nových Zámkoch dňa 11.04.2017

Ing. Jozef Kulich- správca
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K008489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Brtko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 209/9, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Brtko, nar.: 29.04.1961, bytom: Štefánikova
209/9, 029 01 Námestovo, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 3K/6/2016, v zmysle
§ 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Intrum Justitia Slovakia,
Karadžičova 8, 810 00 Bratislava, SR. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Právny predchodca veriteľa verejné
elektronické komunikačné služby dlžníkovi v súlade so Zmluvou o pripojení riadne a včas poskytol a sprístupnil,
a na cenu za poskytnuté služby vystavil a doručil Faktúru č. 1096539390 s dátumom splatnosti do 27.04.2015. Na
základe zmluvy o postúpení pohľadávok uzavretej medzi spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. ako postupcom
a spoločnosťou Intrum Justitia Slovakia s.r.o. ako postupníkom dňa 13.06.2016 bola pohľadávka voči dlžníkovi
z titulu nezaplatených dlžných faktúr postúpená veriteľovi Intrum Justitia Slovakia s.r.o.. Celková prihlásená suma:
spolu vo výške 87,96 €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pod poradovým číslom 47.
JUDr. Jana Živická, správca

K008490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac január 2017
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 181,73 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 07.02.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu od Sociálnej poisťovne
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 266,11 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 14.02.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiace október, november, december 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 389,43 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 06.03.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac február 2017
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 291,02 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 08.03.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku úpadcu od Sociálnej poisťovne
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 266,11 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 14.03.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac február 2017
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,14 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 28.03.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty
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Žilina 11.04.2017
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K008491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, správca úpadcu: Rastislav Kaličák, nar. 27.12.1969, Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca,
týmto podľa § 101 ods. 1 ZKR predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty oddeleného
veriteľa – Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 1514 653:
1.Všeobecná časť
Okresný súd Žilina Uznesením č.k. 1K/15/2016-39 zo dňa 16.09.2016, právoplatným a vykonateľným dňom
29.09.2016, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 186/2016 zo dňa 28.09.2016, vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Rastislav Kaličák, nar. 27.12.1969, Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca (ďalej len “úpadca”) a zároveň do
funkcie správcu ustanovil JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina (ďalej
len “správca”).
Správca v súlade s § 73 ZKR zistil a spísal majetok úpadcu, pričom bola vytvorená oddelená konkurzná podstata
veriteľa - Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 1514 653, zverejnená správcom
v OV č. 2/2017 zo dňa 03.01.2017.
Pohľadávka oddeleného veriteľa bola prihlásená v sume 41 275,06 € a zistená v sume 41 275,06 € (z toho istina:
41 206,14 €, úroky: 68,92 €).
Podľa ust. § 96 ods. 5, ust. § 97 ods. 1 v spojení per analogiam s ust. § 101 ods. 1 ZKR predkladám Vám ako
oddelenému veriteľovi návrh na schválenie konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty.
Ku dňu zostavenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty správca neeviduje žiaden súdny
spor týkajúci sa určenia popretej pohľadávky oddeleného veriteľa, alebo vylúčenia majetku zapísaného do
konkurznej podstaty oddeleného veriteľa.
2.Výťažok získaný speňažením oddelenej konkurznej podstaty
Oddelená konkurzná podstata bola zaplatená treťou osobou k rukám správcu na účet konkurznej podstaty vo výške
40 646,45 € podľa vyčíslenia oddeleného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00 1514 653.
Pohľadávky voči oddelenej konkuzrnej podstate podľa ust. § 87 ZKR
Druh pohľadávky

výška

odmena správcu vrátane DPH

486,78 €

súdny poplatok z výťažku 0,2%

81,29 €

Celková výška pohľadávok voči oddelenej konkurznej podstate je vo výške: 568,07 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že príjem získaný zaplatením treťou osobou do oddelenej konkurznej podstaty je vo
výške 40 646,45 € a náklady konkurzu a pohľadávky voči oddelenej konkurznej podstate sú vo výške 568,07 €;
rozdiel medzi príjmami a výdavkami v konkurze je suma vo výške 40 078,38 €, ktorá bude rozvrhnutá nasledovne:

Číslo Veriteľ

4

suma zistenej pohľadávky v € suma uspokojenia v €

Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 1514 653 41 275,06

40 078,38

Podľa ust. § 96 ods. 5, ust. § 97 ods. 1 k ust. 101 ods. 1 ZKR určujem oddelenému veriteľovi lehotu 15 dní na
schválenie konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty, lehota začína plynúť dňom zverejnenia návrhu
v obchodnom vestníku.
Žilina 10.04.2017
JUDr. Gabriela Bírošovvá

K008492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mária Horínková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstená 0, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Mária Horínková nar. 10.10.1958, trvale bytom 028 01 Trstená 0, Adresa
na doručovanie: Pod Stráňou 851, 028 01 Trstená, v súlade s uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa
05.04.2017 vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku a to:
·

osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia, EČV: TS317BA, VIN: TMBJY46Y164555199, farba: strieborná
metalíza, zdvihový objem valcov: 1198m3, počet najazdených km: 280 tis., r.v. 2006, pojazdné

Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia ponukového konania na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Plavisko 7, 034 01 Ružomberok v zalepených obálkach s označením:
„PONUKA NEOTVÁRAŤ – 6K/17/2016“.
Ponuka musí obsahovať:
-

meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,

-

špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,

-

výšku ponúkanej kúpnej ceny.

1. Záujemcom ponúknutá kúpna cena musí byť minimálne vo výške 750,00 €.
2. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu.
3. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom kúpna cena
bude splatná pri podpise zmluvy.
4. Vyhlasovateľ – správca oboznamuje záujemcov, že ponúkaná hnuteľná vec sa predáva v stave v akom je
a úspešný záujemca si túto vec preberie v stave v akom je na vlastné prepravné náklady.
V Ružomberku 11.04.2017
JUDr. Radovan Birka, správca

K008493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBK AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 066
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka - BBK
AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 095 066 v zmysle
ust. § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň 02.05.2017 (utorok) o 11:00 hod., ktorá sa
uskutoční v miestnosti Banketka I. na 1. poschodí v penzióne BOCA, Banská Bystrica na ulici Dolná 52, 974 01
Banská Bystrica.
Predmetom schvaľovacej schôdze bude:
1. Otvorenie
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Účastníci plánu sa musia pri prezentácii
preukázať dokladom totožnosti, ich štatutárni zástupcovia sa preukazujú dokladom totožnosti a výpisom z
Obchodného registra prípadne iného príslušného registra, resp. splnomocnení zástupcovia dokladom totožnosti,
písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu a výpisom z Obchodného registra,
prípadne iného príslušného registra.
V zmysle ust. § 146 ods. 4 ZKR, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom
písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne
osvedčená. V zmysle ust. § 146 ods. 5 ZKR je schvaľovacia schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň
jeden veriteľ oprávnený hlasovať. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín; právo
hlasovať nemajú účastníci plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto
pohľadávok, ako aj účastníci plánu zaradení do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v rozsahu pohľadávok
popretých čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti. V zmysle ust. § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi
možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu.
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Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 04.04.2017 prijal uznesenie, ktorým veriteľský výbor záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu, predložený veriteľskému výboru predkladateľom plánu dňa 20.03.2017, schválil a
odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali. Zároveň veriteľský
výbor požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa ust. § 146 ods. 1 ZKR.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase 09:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00. Zároveň si
správca dovoľuje účastníkov plánu požiadať, aby si termín oboznámenia sa s plánom vopred dohodli písomne na
vyššie uvedenej adrese, príp. telefonicky na č.: 0903 600 007 alebo e-mailom na: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K008494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Lašut
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6436/33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Andrej Konkoľ
Sídlo správcu:
Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2017 S1232
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 24.05.2017 o 09:30 hod. v priestoroch spoločnosti ARKON, a. s.
na adrese: Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen. V prípade potreby bližších informácií je možné kontaktovať
správcu na tel. č. 0902 708 818 alebo 045/538 27 99. Program: 1. Prezentácia 2. Správa o činnosti
správcu a stave konkurzného konania; Zistenie stanoviska veriteľov prihlásených pohľadávok 3.
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR 4. Voľba veriteľského výboru 5. Rôzne 6. Záver
Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného alebo iného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa s
osvedčeným podpisom veriteľa a doklad totožnosti. Ing. Andrej Konkoľ, správca Vo Zvolene dňa
10.04.2017
K008495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Gomola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1953
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2015 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu Miroslav Gomola, nar. 23.07.1953, bytom Fraňa Kráľa 500/27, 991 22 Bušince, sp. zn. 2K
64/2015 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Č. Popis
32. Zrážky z príjmu úpadcu od Sociálnej poisťovne za obdobie 3/2017, podľa §72 ods. 2 ZKR, deň zápisu 10.04.2017.

Súpisová hodnota
256,90 €
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V Rimavskej Sobote, dňa 10.04.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca

K008496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vetrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strhárska 480 / 113, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2016 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac marec 2017 vo výške 409,59 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 409,59 Eur
Dňa 11.04.2017
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K008497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Palík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 20/5, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2017 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ján Palík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Rožňavská
20/5, 979 01 Rimavská Sobota IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 18.06.1974 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 2K/15/2017 S 1433
k sp. zn.: 2K/15/2017

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Tehelná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Tehelná
189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu
kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno
dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737

Vo Zvolene, dňa 11.04.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár

K008498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 784/17, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2016 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Marek Gajdoš, nar. 02.07.1982, bytom Karpatská 784/17 Svidník v zmysle § 28 ods. 3 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ZKR/ o z n a m u j e , že po uplynutí základnej prihlásovacej lehoty - dňa 07.04.2017 mu bola doručená prihláška
pohľadávky veriteľa AXA životní pojišťovna, a.s. vo veci organizačnej zložky AXA životní pojišťovna a.s. pobočka
poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079 v celkovej sume: 267,02 €, z
toho:
istina 162,81 €, úroky z omeškania 27,28 € a náklady z uplatnenia 76,93 €.
Prihlásená pohľadávka bola podľa § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 7.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K008499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Štucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 187, 062 15 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 18.04.2017

Okresný súd Prešov
2K/3/2016
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene súpisovej hodnoty niektorých súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty
Zmena Súpisu majetku všeobecnej podstaty
HNUTEĽNÁ VEC

p.č.

8.

2.

Popis

Pribl.
r.v.

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlast.
podiel

Množstvo
ks

Súpisová
hodnota v
Eur

Priemyselný žehlič (používaný) zn. Miele, model: 5316,
typ: HM 5316 výr. č.: 40/9604555, kapacita-oparovanie
vody: 47(kg/h), ohrev (spotreba): 11,9 kW, valec:
priemer (mm) 250, dĺžka (mm):1650, rozmery
(cm):šírka: 216, hĺbka: 59, výška 104

2009

Nefunkčný,
zošrotovaný

1/1

1

0,- Eur

Automatická práčka zn. AEG, model 60640, biela
farba, počet otáčok 1000, materiál nádrže: HiCarbon,
spot.vody: 46 l, ovl.systém: LCD dig.display,
spot.energie pri praní: 1,02 kWh

2013

Nefunkčná, oprava
nerentabilná

1/1

1

10,- Eur

Prešov, dňa 11.04.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K008500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 561 / 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Mgr. Ing. Vladimír Ledecký vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie hnuteľných vecí uvedené v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 247/2016, deň vydania 27.12.2016, číslo zverejnenia
K029165, a to
·
·

hnuteľná vec pištoľ samonabíjacia, ČZ Uherský Brod, ČZ 50, kal.: 7,65 mm, výrobné číslo C99080, pod
por.č. 3 a
hnuteľná vec malokalibrovka opakovacia, Zbrojovka Brno, ZKM 456, kal.: 22LR, výrobné číslo 16931, pod
por.č. 4

Predmet ponukového konania bude odpredaný na základe kúpnej zmluvy tomu záujemcovi, ktorý v rámci
ponukového konania v súlade s nižšie uvedenými podmienkami predloží záväznú ponuku, ktorá bude
obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu a ktorého ponuka bude schválená zástupcom veriteľov.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom lehota začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
1. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
2. musí obsahovať presné označenie záujemcu - preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej subjektivity
(meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukaz resp. obchodné meno,
sídlo, IČO, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov)
právnickej osoby),
3. uvedenie, o akú ponuku ide, teda či ide o ponuku na hnuteľnú vec pištoľ samonabíjacia, ČZ Uherský Brod,
ČZ 50, kal.: 7,65 mm, výrobné číslo C99080 alebo ponuku na hnuteľnú vec malokalibrovka opakovacia,
Zbrojovka Brno, ZKM 456, kal.: 22LR, výrobné číslo 16931, prípadne na obidve hnuteľné veci;
4. suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie hnuteľnej veci,
5. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
6. záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z
obchodného registra alebo iného registra, kópia ktorého je požadovanou prílohou záväznej ponuky,
7. kópiu platného zbrojného preukazu záujemcu.
Ponuky musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské námestie 3, 058
01 Poprad, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „NEOTVÁRAŤ – konkurz
2K/42/2016“. Ponuky musia byť doručené najneskôr do uplynutia 15:00 hod. pätnásteho (15) kalendárneho dňa po
zverejnení oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť v uvedenej lehote
doručená správcovi, nestačí jej podanie na poštovú prepravu. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Ponuku nie je
možné po jej podaní zmeniť, doplniť, odvolať ani inak jednostranne zrušiť; na taký úkon sa bude hľadieť, akoby
nebol urobený.

K008501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Mikuláš Marinič, nar. 23.10.1955 v konkurze, bytom
Švermova 2692/31, 069 01 Snina, podnikajúci pod
obchodným menom Mikuláš Marinič žeriavy a
dráhy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1021, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 294 508
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2012 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Mikuláš Marinič, nar. 23.10.1955 v konkurze, bytom Švermova 2692/31, 069 01 Snina,
podnikajúci pod obchodným menom Mikuláš Marinič žeriavy a dráhy s miestom podnikania 069 01 Snina, Staničná
1021, IČO: 14 294 508, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 2K/22/2012 týmto JUDr. Gábor Száraz
ako správca konkurznej podstaty úpadcu Mikuláš Marinič, nar. 23.10.1955 v konkurze, Kancelária správcu so
sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň týmto správca dáva poučenie podľa ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru 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.
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K008502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Mikuláš Marinič, nar. 23.10.1955 v konkurze, bytom
Švermova 2692/31, 069 01 Snina, podnikajúci pod
obchodným menom Mikuláš Marinič žeriavy a
dráhy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1021, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 294 508
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2012 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Mikuláš Marinič, nar. 23.10.1955 v konkurze, bytom Švermova 2692/31, 069 01
Snina, podnikajúci pod obchodným menom Mikuláš Marinič žeriavy a dráhy s miestom podnikania 069 01 Snina,
Staničná 1021, IČO: 14 294 508, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 2K/22/2012 týmto JUDr. Gábor
Száraz ako správca konkurznej podstaty úpadcu Mikuláš Marinič, nar. 23.10.1955 v konkurze, Kancelária správcu
so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Zároveň týmto správca dáva poučenie podľa ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že oddelený veriteľ ( zabezpečený veriteľ) a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti oddelenej 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.

K008503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaščák Michal, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1555/80, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2016 S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku č. 7: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 08/2016
Celková suma: 222,99 €
Súpisová hodnota majetku: 222,99 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 13.09.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku č. 8: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 09/2016
Celková suma: 201,69 €
Súpisová hodnota majetku: 201,69 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 11.10.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 9: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 10/2016
Celková suma: 221,16 €
Súpisová hodnota majetku: 221,16 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 11.11.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 10: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 11/2016
Celková suma: 224,79 €
Súpisová hodnota majetku: 224,79 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 14.12.2016

Typ súpisovej zložky majetku č. 11: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 12/2016
Celková suma: 213,15 €
Súpisová hodnota majetku: 213,15 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 12.01.2017

Typ súpisovej zložky majetku č. 12: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za 01/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 225,66 €
Súpisová hodnota majetku: 225,66 €
Mena: EUR
Deň zaradenia: 14.02.2017

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K008504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 18, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.4.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2017 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik, nar. 13.04.1957, bytom Maša
18, 053 11 Smižany, podľa ustanovenia § 34 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zvolávam schôdzu veriteľov na deň 22.5.2017 o 14.00 hod. do kancelárie správcu na
Pribinovej 8 v Košiciach (druhé poschodie), s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov,
prezentácia, 2. Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania, činnosti správcu a stave úpadcovho majetku,
3. Hlasovanie o výmene správcu, podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, 4. Voľba zástupcu veriteľov, 5. Záver schôdze veriteľov. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného, prípadne iného registra v ktorom sú
zapísané. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. František Kočka, správca

K008505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 18, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2017 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. arch. Michal Kuvik, nar. 13.04.1957, bytom Maša
18, 053 11 Smižany, podľa ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty:
- Cenný papier - akcie SOLIVARY, akciová spoločnosť Prešov, Isin: CS0008468252, Druh cenného papiera: Akcie,
Forma cenného papiera: Cenný papier na doručiteľa, Podoba cenného papiera: Zápis, Emitent: SOLIVARY akciová
spoločnosť Prešov, Nominálna hodnota, mena: 1000,- Sk, Počet kusov: 3, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosť Prešov, Nominálna hodnota, mena: 1000,- Sk, Počet kusov: 3, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1, Dátum zapísania 06.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 0,00 €,
- Cenný papier - akcia VÚB, a.s., Isin: SK1110001437, Druh cenného papiera: Akcie, Forma cenného papiera:
Cenný papier na meno, Podoba cenného papiera: Zápis, Emitent: VÚB, a.s., Nominálna hodnota, mena: 33,20
EUR, Počet kusov: 1, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: 1/1, Dátum zapísania 06.03.2017, Dôvod zapísania §
67 ZKR, Súpisová hodnota 73,00 €,
- Hnuteľná vec - prípojné vozidlo K&K, EČ SN188YB, VIN U5KV0601121000474, Rok výroby: 2002, stav
opotrebovanosti: opotrebený, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: 1/1, Dátum zapísania 31.03.2017, Dôvod
zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 300,00 €,
- Iná majetková hodnota - hotovosť úpadcu vložená na bankový účet konkurzného konania, Spoluvlastnícky podiel
dlžníka/úpadcu: 1/1, Dátum zapísania 06.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 936,12 €,
- Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy 2/2017 v rozsahu v akom podliehajú konkurzu § 72 ods. 2
ZKR, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: 1/1, Dátum zapísania 13.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR,
Súpisová hodnota 111,50 €,
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/150, Druh pozemku: Lesné pozemky Názov
katastrálneho územia: Látky, Výmera (m2): 1442, Číslo listu vlastníctva: 816, Obec, PSČ: Látky, 98545, Číslo
parcely: 3453/150 "E", Kód štátu: SVK, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna / päťtisícsto, Dátum zapísania
09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 0,56 €,
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/164, Druh pozemku: Lesné pozemky, Názov
katastrálneho územia: Látky, Výmera (m2) 667225, Číslo listu vlastníctva: 817, Obec, PSČ: Látky, 98545, Číslo
parcely: 3453/164 "E", Kód štátu: SVK, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna/ tisícsedemstopäťdesiatpäť,
Dátum zapísania 09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 765,43 €,
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/550, Druh pozemku: Lesné pozemky, Názov
katastrálneho územia: Látky, Výmera (m2) 667225, Číslo listu vlastníctva: 817, Obec, PSČ: Látky, 98545, Číslo
parcely: 3453/164 "E", Kód štátu: SVK, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna / tisícštytistoštyri, Dátum
zapísania 09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 956,79 €.
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/165, Druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
Názov katastrálneho územia: Látky, Výmera (m2) 1308, Číslo listu vlastníctva: 2142, Obec, PSČ: Látky, 98545,
Číslo parcely: 3453/550 "E", Kód štátu: SVK, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna / päťtisícsto, Dátum
zapísania 09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 0,26 €,
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/564, Druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
Názov katastrálneho územia: Látky, Výmera (m2) 1563, Číslo listu vlastníctva: 2152, Obec, PSČ: Látky, 98545,
Číslo parcely: 3453/564 "E", Kód štátu: SVK, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna /
tisícsedemstopäťdesiatpäť, Dátum zapísania 09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 0,88 €,
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/664, Druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
Názov katastrálneho územia: Látky, Výmera (m2) 2216, Číslo listu vlastníctva: 2152, Obec, PSČ: Látky, 98545,
Číslo parcely: 3453/664 "E", Kód štátu: SVK, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna /
tisícsedemstopäťdesiatpäť, Dátum zapísania 09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 1,26 €,
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/764, Druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
Názov katastrálneho územia: Látky,Výmera (m2) 947, Číslo listu vlastníctva: 2152, Obec, PSČ: Látky, 98545, Číslo
parcely: 3453/764 "E", Kód štátu: SVK, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna / tisícsedemstopäťdesiatpäť,
Dátum zapísania 09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 0,54 €,
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/864, Druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
Názov katastrálneho územia: Látky, Výmera (m2) 1563, Číslo listu vlastníctva: 2152, Obec, PSČ: Látky, 98545,
Číslo parcely: 3453/564 "E", Kód štátu: SVK, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna / tisícštytistoštyri, Dátum
zapísania 09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 1,11 €,
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/964, Druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
Názov katastrálneho územia: Látky, Výmera (m2) 2216, Číslo listu vlastníctva: 2152, Obec, PSČ: Látky, 98545,
Číslo parcely: 3453/664 "E", Kód štátu: SVK. Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna / tisícštytistoštyri, Dátum
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo parcely: 3453/664 "E", Kód štátu: SVK. Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna / tisícštytistoštyri, Dátum
zapísania 09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR, Súpisová hodnota 1,58 €,
- Nehnuteľnosť - Pozemok - spoluvlastnícky podiel na parcele 3453/1064, Druh pozemku: Trvalé trávne porasty,
Názov katastrálneho územia: Látky, Výmera (m2) 947, Číslo listu vlastníctva: 2152, Obec, PSČ: Látky, Číslo
parcely: 3453/764 "E", Kód štátu: SVK, Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu: jedna / tisícštytistoštyri, Dátum
zapísania 09.03.2017, Dôvod zapísania § 67 ZKR,, Súpisová hodnota 0,67 €,
JUDr. František Kočka, správca

K008506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bonk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2016 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/54/2016 zo dňa 20. decembra 2016 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Milan Bonk, bytom Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 16.08.1984, pričom za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu S1743 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. decembra
2016, v čiastke OV 248/2016 a účinným sa stalo dňa 29. decembra 2016.
Týmto v súlade s § 76 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“) zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
V mysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - zrážka zo mzdzy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou
za obdobie

marec 2017

541,98 €

V Košiciach, dňa 11. apríla 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K008507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimir Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Súpisová zložka majetku č. 17
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy úpadcu za
mesiac február 2017.
Súpisová hodnota: 179,- €

Súpisová zložka majetku č. 18
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu podliehajúci konkurzu – dôchodok v mesiaci apríl 2017
Súpisová hodnota: 442,40 €

JUDr. Jozef Urbánek, správca

K008508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Skurkai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 805/2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac december 2016
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 474,42 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac január 2017 v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 479,27 EUR
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
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