Obchodný vestník 75/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

K008513
Spisová značka: 3K/23/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s r.o.,
Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO 36 593 923, správcom ktorého je: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, S 1581 uznesením zo dňa 13.03.2017, č.k. 3K/23/2015-214, potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica na konkurzného veriteľa: Slovenská konsoidačná a.s. , sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v celkovej
výške 29 290,89 €. Predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.04.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008514
Spisová značka: 8K/9/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: SLÁVIA BETA, s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 40/5433, 811 02
Bratislava, IČO: 35 768 614 uznesením č.k. 8K/9/2015-261 zo dňa 12.12.2016, zastavil konkurzné konanie voči
úpadcovi: SLÁVIA BETA, s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 40/5433, 811 02 Bratislava, IČO: 35 768 614. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 06.01.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008515
Spisová značka: 4K/11/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CONTROL.ING, s.r.o., Gozovská 80/42, Lozorno 900
55, IČO: 44 878 168, právne zast. Rubikon Legal, s.r.o., so sídlom kancelárie Štefániková 33, 81105 Bratislava Staré Mesto, IČO: 47 253 185, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CONTROL.ING, s.r.o.,
Gozovská 80/42, Lozorno 900 55, IČO: 44 878 168
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: CONTROL.ING, s.r.o., Gozovská 80/42, Lozorno 900 55, IČO: 44 878
168.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: 1st restructuring, k.s., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1797.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé
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predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

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

2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
ZKR).

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

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška
musí byť podaná na predpísanom
a musí obsahovať základné
náležitosti,
sa na
Obchodný
vestník
75/2017
Konkurzy a tlačive
reštrukturalizácie
Deň
vydania:inak
19.04.2017
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008516
Spisová značka: 3K/22/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Unity Energy s.r.o.,
so sídlom Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 839 973, o ustanovení správcu úpadcu
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 75/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Unity Energy s.r.o.,
so sídlom Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 839 973, o ustanovení správcu úpadcu
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Unity Energy s.r.o., so sídlom Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, IČO:
36 839 973, správcu: JUDr. Jozef Griščík, Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1191.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008517
Spisová značka: 4K/32/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ZFR s.r.o., so sídlom
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 47 365 820, správcom ktorého je: JUDr. Peter Kubík, so sídlom kancelárie
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, značka správcu S1223, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu ZFR s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 47 365 820, uznáva
za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K008518
Spisová značka: 3K/10/2010

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: SIVAK, s.r.o., so sídlom Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava,
IČO: 35 843 926 správcom ktorého je JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava,
značka správcu: S 1406, uznesením zo dňa 27.2.2017, č. k. 3K/10/2010 zrušuje konkurz po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K008519
Spisová značka: 4R/11/2016
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej a
z členiek senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej, JUDr. Daniely Maštalířovej v právnej veci žalobcu DB & PARTNERS,
s. r. o. so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:35 859 636, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 8572/S o návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie
dlžníka, o odvolaní dlžníka DB & PARTNERS, s. r. o. so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:35
859 636 takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. 2017
o Obchodnom
vestníku
Uznesenie Okresného
súdu Banská
Bystrica
č. k. 4R/11/2016-358
zo dňa
5. januára
potvrdzuje.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 75/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4R/11/2016-358 zo dňa 5. januára 2017 potvrdzuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho
konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

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

Deň vydania: 19.04.2017

dňa 08.03.2017
JUDr. Alena Križanová, predseda senátu
K008520
Spisová značka: 2K/23/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka EGGS Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 991 24 Stredné Plachtince, Stredné
Plachtince 219, IČO: 44 242 778, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vložka č. 14973/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi EGGS - Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom 991 24 Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 219, IČO: 44 242 778
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008521
Spisová značka: 2K/10/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Taňa Oravkinová, nar. 02.
11. 1960, bytom 976 64 Bacúch 473, správcom ktorého je JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, Trhová 1, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správkyni záväzný pokyn ukončiť speňažovanie - vykonávanie zrážok zo mzdy úpadcu ku dňu
právoplatnosti tohto rozhodnutia
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008522
Spisová značka: 2K/20/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Imrich Kováč, Čajkovského 14,
984 01 Lučenec, nar. 16.10.1962, IČO: 34 684 549, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.04.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 75/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K008523
Spisová značka: 26K/64/2016
OZNAM
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/64/2016
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Ing. Imrich Krupička
dlžníka: T SILVER, a.s. v likvidácii
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 12.5.2017 o 08:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/B 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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. 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. 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. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 11.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
vo veci

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/64/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová
Obchodný vestník 75/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/64/2016

vo veci
navrhovateľa: Ing. Imrich Krupička
veriteľ č. 1. Ing. Imrich Krupička
veriteľ č. 2. SR- Daňový úrad Košice
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12.5.2017 o 08.30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
T SILVER, a.s. v likvidácii, Popradská 64/I. 040 11 Košice, IČO: 36458911
a to
veriteľ č. 1 Ing. Imrich Krupička, Dolný Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry
veriteľ č. 2. SR - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 182 CSP, Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a
vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie
dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.
Podľa ust. § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Podľa ust. § 366 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,

c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok
nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.
Podľa ust. § 373 CSP, Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.

Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 11.4.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súdvestník
Košice 75/2017
I
Obchodný
V Košiciach, dňa 11.4.2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Dana Geletová

Okresný súd Košice I dňa 31.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K008524
Spisová značka: 26K/52/2012

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: NOVOGASTRO, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 6, 040 01 Košice, IČO:
45 354 561 uznesením sp. zn. 26K/52/2012-328 zo dňa 16.02.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K008525
Spisová značka: 26K/12/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok: STAVA IP spol. s r.o.
Košice, so sídlom Vodárenská č. 2, 040 06 Košice, IČO: 31 654 878 uznesením zo dňa 08.02.2017 sp. zn.
26K/12/2014-568 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi RVIMPEX, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28,
040 01 Košice, IČO: 44 913 354 namiesto konkurzného veriteľa PEVA s.r.o., so sídlom Traťová 1/A, 040 18 Košice,
IČO: 36 576 719.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 19.04.2017

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K008526
Spisová značka: 26K/15/2014

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Pallas Aténa, spol. s r.o., so sídlom Slovenskej jednoty 10, 040 01
Košice, IČO: 31 734 448 uznesením sp. zn. 26K/15/2014-493 zo dňa 15.02.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K008527
Spisová značka: 26K/65/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Ján Pasternák, nar. 29.08.1980, bytom Jilemnického 1137/16, 040 01
Košice uznesením sp. zn. 26K/65/2015-161 zo dňa 14.02.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 4.4.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K008528
Spisová značka: 31K/27/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Blažej, narodený: 07.06.1974,
trvale bytom: K ihrisku č. 10/6, 044 20 Malá Ida, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Vladimír Kotus, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1579.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.4.2017
JUDr. Július Tóth,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 19.04.2017

K008529
Spisová značka: 31K/65/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: RNDr. Ľubica Ferková, narodená:
22.09.1964 trvale bytom: Cyrila a Metoda č. 2042/18, 071 01 Michalovce, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice Šaca, zn. správcu: S 1479.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 11.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008530
Spisová značka: 31K/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1.rade: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2,
041 90 Košice a navrhovateľa v 2. rade: Novitech Partner s.r.o., so sídlom: Moyzesova 58, 040 01 Košice, IČO: 36
203 360, práv. zastúpený: JUDr. Beáta Pitoráková - advokátka, proti dlžníkovi: VISK, s.r.o., so sídlom: Národná trieda
39, 040 01 Košice, IČO: 36 600 881, práv. zastúpený: JUDr. Jana Závodská - advokátka, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: VISK, s.r.o., so sídlom: Národná trieda 39, 040 01 Košice, IČO:
36 600 881 pre osvedčenie platobnej schopnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie účastník konkurzného konania do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 11.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K008531
Spisová značka: 31K/48/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Jozef Gyurcsovics, nar. 29.7.1952, bytom 946 31
Chotín 193, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477,
odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 249,44 eura.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonovna
na účet
svojom
webovom sídle:správcu
www.justice.gov.sk
II. U p r a v u j e učtáreň
Okresného
súdu
Nitra vyplatiť
predbežného
JUDr. Erik Solár, so sídlom
kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 415,41 eura
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I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477,
odmenu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 249,44 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Erik Solár, so sídlom
kancelárie Levická 886, 952 01 Vráble, S477, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 415,41 eura
z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 105/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K008532
Spisová značka: 32K/3/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom Wilsonovo nábrežie
141/12, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom
Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom Wilsonovo
nábrežie 141/12, 949 01 Nitra.
II.
III.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e správcu Ing. Mgr.Štefana Kozára, sídlo kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom Wilsonovo nábrežie
141/12, 949 01 Nitra, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na
Okresnom súde Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do
nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Marcel Árendáš, nar. 23.2.1972, bytom Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K008533
Spisová značka: 31K/55/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Dušan Kolík, nar. 18.5.1964, bytom Mikovíniho
408/20, 949 11 Nitra, ktorého správcom je Ing. JUDr. Petra Štofková, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01
Nové Zámky, značka správcu: S1225, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. JUDr. Petra Štofková, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01
Nové Zámky, značka správcu: S1225, odmenu v sume 124,48 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v
sume 48,48 eur.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu Ing. JUDr. Petra Štofková, so
sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, značka správcu: S1225, odmenu a náhradu preukázaných
výdavkov spolu v sume 172,96 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného
pod položkou denníka D19 - 130/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K008534
Spisová značka: 4K/46/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zlata Balčáková, nar.
16.08.1962, bytom Malý Šariš, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika
2673/212/A, 093 01, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Michalovi Jakubekovi, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika
2673/212/A, 093 01 paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 497,91
eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.4.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008535
Spisová značka: 1K/31/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Božena Gabčová, nar.
17.12.1967, trvale bytom Tolstého 3236/11, 058 01 Poprad, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Božena Gabčová, nar. 17.12.1967, trvale bytom Tolstého 3236/11, 058 01
Poprad, 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 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 11.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008536
Spisová značka: 4K/40/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Stanislav Kozák - TEOS-SK, s.r.o., s
miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001, správcom ktorého je JUDr. Marián
Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Mariánovi Novikmecovi, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01
Vranov nad Topľou paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov s DPH vo výške
2 788,28 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008537
Spisová značka: 4K/44/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MUDr. Jana Amiriová, nar.
10.01.1969, bytom Prešov, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so sídlom MUDr. Alexandra 4, 066 01
Kežmarok o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty Prvá arbitrážna k.s., so sídlom MUDr. Alexandra 4, 066 01 Kežmarok
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov s DPH spolu vo výške 597,49 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 11.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008538
Spisová značka: 1K/20/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jarmila Katarína Lehoczki,
nar. 23.11.1979, bytom Sládkovičova 34/11, 059 21 Svit, občan Rumunskej republiky, správcom ktorého je JUDr.
Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Stanislavovi Oravcovi, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008539
Spisová značka: 1K/29/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Oľga Majerníková, nar.
21.04.1981, bytom 067 12 Hankovce 20, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského
43, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Oľga Majerníková, nar. 21.04.1981, bytom 067 12 Hankovce 20, 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 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 11.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008540
Spisová značka: 2K/54/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Lipjancová, nar. 08.12.1971,
podnikajúca pod obchodným menom Mária Lipjancová, s miestom podnikania Pri Hati 704/53, 080 05 Prešov, IČO:
47449161, správcom ktorého je Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 1, 068 01 Medzilaborce, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
odvoláva Ing. Martu Prigancovú, so sídlom kancelárie Zámočnícka 1, 068 01 Medzilaborce z funkcie správcu úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K008541
Spisová značka: 1K/81/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Podolák, nar.
24.04.1982, bytom Ličartovce 162, 082 03 Lemešany, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Podolák, nar. 24.04.1982, bytom Ličartovce 162, 082 03
Lemešany, 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 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 11.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008542
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Čupil, nar. 09.01.1976,
bytom 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov s DPH vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 7.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008543
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Čupil, nar. 09.01.1976,
bytom 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu HMG Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.700,- eur zloženého
dňa 21.09.2016 na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie položka 13/2016.
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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u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu HMG Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.700,- eur zloženého
dňa 21.09.2016 na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie položka 13/2016.
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 7.4.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K008544
Spisová značka: 1K/80/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Veliká, nar. 11.08.1975,
bytom Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom
kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jozefa Beňa, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.4.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K008545
Spisová značka: 40K/50/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi Ľubomír Ondrejka, nar.
23.02.1968, trvale bytom 018 16 Domaniža 470, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi Mgr. Ing. Miroslavovi Babeľovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1562 sa priznáva paušálna odmena vo výške 165,97 eura a náhrada preukázaných
výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 117,57 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi Mgr.
Ing. Miroslavovi Babeľovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562,
priznanú odmenu vo výške 165,97 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 117,57 eura na účet správcu, a
to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 101/2016.
III. Navrhovateľovi - veriteľovi Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín sa vracia nevyplatená časť preddavku vo výške 380,34 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
IV. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
navrhovateľovi - veriteľovi Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
nevyplatenú časť preddavku vo výške 380,34 eura evidovaného pod položkou reg. D19 101/2016.
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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III. Navrhovateľovi - veriteľovi Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín sa vracia nevyplatená časť preddavku vo výške 380,34 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
IV. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
Obchodný vestník
75/2017
reštrukturalizácie
Deň 22,
vydania:
navrhovateľovi
- veriteľovi
Slovenská republikaKonkurzy
- Daňový aúrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici
911 3319.04.2017
Trenčín
nevyplatenú časť preddavku vo výške 380,34 eura evidovaného pod položkou reg. D19 101/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
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
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008546
Spisová značka: 40K/61/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka OBUV Partizánske, a. s. so sídlom Nádražná 891, 958 01
Partizánske, IČO 36 320 595, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka OBUV Partizánske, a. s. so
sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595 takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka OBUV Partizánske, a. s. so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske,
IČO 36 320 595.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01
Trenčín, značka správcu S1792.
III. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín k sp. zn. 40K/61/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
účinnom do 28.02.2017 (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.)). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
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VI. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
účinnom do 28.02.2017 (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.)). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.

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: 19.04.2017

Okresný súd Trenčín dňa 10.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008547
Spisová značka: 40NcKR/3/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Ondruš, narodený 20.11.1962, bydliskom
Slovanská 305/4, 958 06 Partizánske, občan Slovenskej republiky, právne zastúpeného JUDr. Karolom Porubčinom,
advokátom so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Dlžník Dušan Ondruš, bydliskom Slovanská 305/4, 958 06 Partizánske s a
o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 11.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008548
Spisová značka: 38NcKR/3/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/3/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Ing. Peter Mosný, Trnovská 669/2A, Myjava

nariaďuje pojednávanie
na deň 09.05.2017 o 09:30 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.
Vydáva
podľa zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
PodľaMinisterstvo
§ 183 ods.spravodlivosti
2 CSP od Slovenskej
advokáta republiky
možno okrem
dôvodov,
ktoré Z.
nastali
krátko pred
pojednávaním a
a o zmene
doplnení niektorých
zákonov
na zastupuje,
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
okrem prípadu, ak advokát
súdua preukáže,
že strana,
ktorú
odôvodnene
trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným
20 advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej

V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Obchodný vestník 75/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.04.2017
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 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 11.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008549
Spisová značka: 40K/8/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Cmarko, nar. 26.09.1981, trvale
bytom Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so
sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov takto
rozhodol
Schvaľuje sa návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 50/2017 zo dňa 13.03.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 11.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K008550
Spisová značka: 38K/34/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Matysová, nar. 12.07.1968,
trvale bytom Piešťanská 25, Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Danica Birošová so sídlom
kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o návrhu správcu na poukázanie nespotrebovanej
časti preddavku, takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Danica
Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, nevyplatený preddavok vo výške
165,97 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod
položkou reg. D19 95/2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 11.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008551
Spisová značka: 38NcKR/1/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Urban, nar. 21.01.1958, bytom Dlhá 248/126,
Bystričany, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Rudolf Urban, nar. 21.01.1958, bytom Dlhá 248/126, Bystričany sa
o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Rudolfovi Urbanovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 11.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K008552
Spisová značka: 38NcKR/9/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/9/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Ľubomír Kováč, trvale bytom J. Žirku 3/6, 971 01 Prievidza

nariaďuje pojednávanie
na deň 09.05.2017 o 09:45 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.

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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nariaďuje pojednávanie
na deň 09.05.2017
09:45 hod.
Obchodný
vestník o
75/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

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 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 11.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K008553
Spisová značka: 38K/19/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok obchodnú spoločnosť A&De, spoločnosť s
ručením obmedzeným (skrátene A&De, spol. s r.o.) v konkurze so sídlom Pod Orešovcom 777/27, 914 42 Horné
Srnie, IČO 44 313 225, uznaný za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Advisors, k. s., so sídlom
kancelárie Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO 46 570 675, značka správcu S1590, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť A&De, spoločnosť s ručením obmedzeným (skrátene A&De, spol.
s r.o.) v konkurze so sídlom Pod Orešovcom 777/27, 914 42 Horné Srnie, IČO 44 313 225 sa zrušuje po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach 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).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 11.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K008554
Spisová značka: 28K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX, Čáčov 69,
905 01 Senica, nar. 11.02.1964, IČO: 11 839 015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Firm, vložka č. 734/T, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX, Čáčov 69, 905 01 Senica, nar. 11.02.1964,
IČO: 11 839 015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Firm, vložka č. 734/T,
predbežného správcu: JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K008555
Spisová značka: 28K/1/2017
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
28K/1/2017

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
11.04.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o zrušení termínu pojednávania dňa 05.05.2017 o 09:00 hod.
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX, Čáčov
69, 905 01 Senica, nar. 11.02.1964, IČO: 11 839 015, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Firm, vložka č. 734/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
Veriteľ č. 1 : SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Veriteľ č. 2 : Daňový úrad Senica, Nám. Oslobodenia 6, 905 80 Senica
Veriteľ č. 3 : Mesto Senica, Mestský úrad, Štefániková 1408/56, 905 25 Senica,
IČO: 00309974
o zrušení termínu pojednávania dňa 05.05.2017 o 09:00 hod. na č.dv. 237 Okresného súdu Trnava z
dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníka a z dôvodu ustanovenia predbežného správcu.

JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K008556
Spisová značka: 28K/1/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú
značku: 28K/1/2017
Upovedomenie o zrušení termínu pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci

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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Slovenská republika, Daňový
úrad Trnava
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Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú
značku: 28K/1/2017
Obchodný vestník 75/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Upovedomenie o zrušení termínu pojednávania
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Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa-veriteľa:

proti dlžníkovi:

Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX
nar. 11.02.1964
Čáčov 69, 905 01 Senica
IČO: 11 839 015

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,

Vám oznamuje, že pojednávanie, ktoré je vytýčené na deň 05.05.2017 o 09:00 hod. na č.dv. 237 Okresného
súdu Trnava, sa ruší z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v lehote určenej súdom a v konaní bol
uznesením zo dňa 11.04.2017 ustanovený predbežný správca.
V Trnave, dňa 11.04.2017

JUDr. Vincent
Szabó
sudca
Za správnosť
vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K008557
Spisová značka: 4K/5/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: METALTOOL Slovakia, s.r.o., so sídlom
Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín, IČO: 36 408 565, správcom ktorého je: Ing. Elena Fioleková, so sídlom
kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Priznáva správcovi úpadcu: Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
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 Žilina dňa 11.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K008558
Spisová značka: 3K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Harvan, nar. 17.1.1978, bytom
Okružná 103/37, 022 04 Čadca - U Hluška, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Harvan, Okružná 103/37,
022 04 Čadca - U Hluška, IČO: 41359208, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.8.2016, správcom
ktorého je Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie Podzávoz 32, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
Určuje správcovi Mgr. Imrichovi Šimulákovi, so sídlom kancelárie Podzávoz 32, 022 01 Čadca
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 11.4.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K008559
Spisová značka: 3K/7/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Andrea Pavčová, nar. 2.12. 1975,
bytom Za dráhou 479/21, 034 01 Ružomberok, uznesením 3K/7/2014-218 zo dňa 6.2. 2017 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 3.3. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 10.4.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K008560
Spisová značka: 4NcKR/9/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Andrea Pavčová, nar. 2.12.1975, bytom Za dráhou
479/21, 034 01 Ružomberok, zastúpená: JUDr. Zuzana Miadoková, advokátka, Kalinčiakova 2, 974 05 Banská
Bystrica, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníčku Andreu Pavčovú, nar. 2.12.1975, bytom Za dráhou 479/21, 034 01 Ružomberok 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
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K008561
Spisová značka: 6K/20/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 6K/20/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina
dlžníka:
Rastislav Gonšenica, nar. 24.10.1975, trvale bytom: Slnečná 153/22, 029 01 Námestovo, podnikajúci
pod obchodným menom: Rastislav Gonšenica RAGON, s miestom podnikania: Slnečná 153/22,
029 01
Námestovo, IČO: 37387189
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 10. 05. 2017 o 9:00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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. 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. 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. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa
V Žiline, dňa 11. 04. 2017

POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 11.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K008562
Spisová značka: 2R/2/2016
Okresný súd Žilina, v právnej veci povolenej reštrukturalizácie navrhovateľa - dlžníka: Cestné a stavebné
mechanizmy Tisovec a.s., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, správcom ktorého je: JUDr.
Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, o návrhu predkladateľa na potvrdenie
plánu, takto
rozhodol
I. N a h r á d z a súhlas skupiny:
- skupiny pre zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Žilina
- skupiny pre zabezpečeného veriteľa DIAGO SF, s.r.o.
- skupiny pre zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s.
- skupiny pre veriteľov nezabezpečených pohľadávok z verejného sektora
s reštrukturalizačným plánom dlžníka zo dňa 11.07.2016, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na
schvaľovacej schôdzi dňa 15.03.2017.
II. Reštrukturalizačný plán dlžníka: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., so sídlom Kragujevská 12, 010 01
Žilina, IČO: 31 561 888, prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 15.3.2017, tvoriaci prílohu tohto uznesenia, p o t v r d z u
j e.
III. U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s., so sídlom
Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888
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/.
Okresný súd Žilina dňa 10.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 2934/14, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2015 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Na základe ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení oznamujem účastníkom konania, že k dnešnému dňu bol zostavený zoznam pohľadávok
proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s. Zároveň touto cestou oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.: "Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že
je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada."
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu
pohľadávok proti podstate si môžu oprávnené osoby dohodnúť na tel. č. +421(2)48245245 alebo emailom na adrese
jagelcakova@bugan.sk.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca

K008564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelemenová Sylvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gregorovej 3142 / 8, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/40/2016 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca úpadcu: Sylvia Kelemenová, nar. 13.04.1975, bytom Gregorovej 3142/8, 821
03 Bratislava, občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
Súpisová zložka majetku č. 10
Druh: iná majetková hodnota; Popis: Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 03/2017; Zamestnávateľ: BANCHEM
s.r.o., IČO: 36 227 901, Rybný trh 332/9, Dunajská Streda; Právny dôvod: Pracovná zmluva zo dňa 11.12.2015;
Suma zapisovaného majetku: 81,51 EUR; Dôvod zapísania majetku do súpisu: V zmysle § 72 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Deň
zapísania majetku do súpisu: 12.04.2017.
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V Bratislave dňa 12.04.2017
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K008565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Veselský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 28/55, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2013 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

Úpadca: Martin
Veselský

Značka spr. Spisu:
4K/38/2013/S1623

12.4.2017

Číslo súpisovej Dôvod zápisu do
zložky
súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu
majetku

Označenie
dlžníka

pp 76

úrok z účtu

31.3.2016

pp 77

úrok z účtu

30.4.2016

pp 78

úrok z účtu

31.5.2016

pp 79

úrok z účtu

30.6.2016

Tatra
a.s.
Tatra
a.s.
Tatra
a.s.
Tatra
a.s.

banka,
banka,
banka,
banka,

Správca: Ing Hilda
Gajdošová

Suma pohľadávky v
mene € (istina)

0,08
0,08
0,08
0,08

Právny dôvod vzniku Súpisová hodnota
pohľadávky
hodnota v €
Zmluva o bežnom
účte
Zmluva o bežnom
účte
Zmluva o bežnom
účte
Zmluva o bežnom
účte

0,08 €
0,08 €
0,08 €
0,08 €

V Bratislave 12.4.2017
Ing. Hilda Gajdošová, správca

K008566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filová Zuzana
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca úpadcu Zuzana Filová, nar. 13.12.1966, bytom Na Križovatkách 37/F, 821 04
Bratislava, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "ZKR") oznamuje, že zostavila Zoznam
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "ZKR") oznamuje, že zostavila Zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa
rozvrh zostavuje a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR "Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.“
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca úpadcu
V Bratislave dňa 12.04.2017

K008567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Veselský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 28/55, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2013 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Hilda Gajdošová - správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Veselský, nar.: 28.11.1981, trvale bytom Hlavná
28/55, 900 26 Slovenský Grob, v súlade s § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že po neúspešnom
vymahaní pohľadávky úpadcu v exekučnom konaní sp.zn.: EX 80797/2015-3, z dôvodu nedostatku majetku dlžníka:
RECHOBOT, s.r.o., so sídlom Rázusovo nábrežie 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 824 751, v nadväznosti na súhlas
Príslušného orgánu - Slovenskej sporiteľne, a.s. Tomášikova 42, 832 37 Bratislava a v súlade s § 81 ods. 1 ZKR
vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovný majetok - pohľadávku, z dôvodu, že je nevymáhateľná
pre nedostatok majeku dlžníka:

Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

Úpadca: Martin Veselský

Značka spr. Spisu:
4K/38/2013/S1623

12.4.2017

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu do súpisu
majetku

Dátum zápisu do súpisu Označenie
majetku
dlžníka

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

pp 49

Uznesenie Okresného súdu
23.3.2015
Bratislava I 4K/38/2013-498

RECHOBOT
s.r.o.

701,50 €

Správca: Ing Hilda
Gajdošová

uloženie pokuty
podľa § 75 ods. 12
ZKR

701,50 €

V Bratislave 12.4.2017
Ing. Hilda Gajdošová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Abrahám
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šándorova 3197/1, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/12/2015 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Róbert Baran, správca úpadcu Miroslav Abrahám, nar.: 23.1.1974, Šándorova 3197/1, Bratislava, týmto
v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky
veriteľa: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, IČO: 35 850 370, celková
prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 111,61,- € titulom Zmluvy č. PZ00142652_001 o
dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd zo dňa 29.5.2008, poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedená
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 13..
Ing. Róbert Baran, správca

K008569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGIA PRO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 27/B, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 739 037
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/8/2014/180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/8/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, ako správca úpadcu ENERGIA PRO,
s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 739 037, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16584/B, v konkurze vedenom na Okresnom súde Bratislava
I pod sp. zn. 8K/8/2014, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa por.č. 30 Tatra banka a.s. Hodžovo námestie 3, 850 05
Bratislava.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Wilsonova 4, 811 07
Bratislava a to v pracovný deň v čase od 10,00 hod do 15,00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť
na telefónnom čísle +421905400989, alebo e-mailom na adrese: vodova@akvodova.sk.
Poučenie: V zmysle ust. §96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení pohľadávok proti podstate do neho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení 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 odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Eva Vodová, správca

K008570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Petrisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o zmene čísla bankového účtu na zloženie kaucie pre účely popierania pohľadávok
Dňa 08.03.2017 odvolaný správca: JUDr. Viera Kubicová, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S272
(ďalej len „Správca 1“) úpadcu Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968, bytom Račianska 114, 831 54 Bratislava,
občan SR (ďalej len „Úpadca“) zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 47/2017, pod značkou záznamu K005167
oznámenie čísla bankového účtu pre popieranie pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.03.2017 uverejneným v Obchodnom vestníku SR č. 61/2017
pod značkou záznamu K006843 dňa 28.03.2017, súd odvolal Správcu 1 z funkcie a za správcu Úpadcu ustanovil I
& R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Bratislavský kraj: Šoltésovej 2, 811
08 Bratislava, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca 2“).
Správca 2 si týmto dovoľuje oznámiť zmenu čísla bankového účtu na zloženie kaucie pre účely popierania
pohľadávok, a to nasledovne:
Správca 2 Úpadcu týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2
ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu, sú povinní zložiť na účet č. v tvare IBAN: SK05 1100 0000 0029 3917 7238, vedený v Tatra Banke, a.s., a
to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
V Bratislave, dňa 10.04.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K008571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol KUBALA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 5/1893, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2016 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6K/51/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo súpisovej zložky majetku: 6.
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – PRÍJEM ÚPADCU – MZDA 2/2017 (za 20 dní)
Celková suma (aj mena): 152,20 Eur (v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 veta druhá ZKR)
Dôvod zaradenia: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zaradenia/deň zápisu: 03.04.2017/03.04.2017
Charakteristika: právny dôvod – pracovná zmluva so zamestnávateľom: Royal Office s. r. o., IČO: 46 163 875
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK68 1100 0000 0029 3515 2156
Banka: Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 152,20 Eur

K008572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta AGAIOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brižitská 36/2217, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 138 922
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2015 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – PRÍJEM ÚPADCU – MZDA 2/2017
Celková suma (aj mena): 147,88 Eur (v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 veta druhá ZKR
Dôvod zaradenia: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.03.2017/24.03.2017
Charakteristika: právny dôvod – pracovná zmluva so zamestnávateľom: FMC - dialyzačné služby, s.r.o., IČO: 36
245 895
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK96 1100 0000 0029 3806 8830
Banka: Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 147,88 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K008573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ
INVESTÍCIE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 784 717
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/95/2010-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/95/2010
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Správca na základe § 78 ods. 1 ZKR oznamuje výmaz poznámky o spornom zápise v prospech: CI
DEVELOPMENT, a.s., so sídlom Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, IČO: 35 856 831, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3120/B týkajúci sa nasledovných súpisových zložiek:
1. Byt č. 1 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5192/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
2. Byt č. 2 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5029/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
3. Byt č. 3 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6759/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
4. Byt č. 4 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6733/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
5. Byt č. 5 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6687/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 80000,-EUR
6. Byt č. 6 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6687/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 80000,-EUR
7. Byt č. 7 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5044/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
8. Byt č. 8 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5192/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
9. Byt č. 9 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6733/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 10 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308 a č.
563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6759/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 11 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci
Veľká Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308
a č. 563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6687/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 80000,-EUR
Byt č. 12 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným č. 1435 na Lipovej ulici č. 19 v obci
Veľká Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/308
a č. 563/309, vchod 1435/19, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6687/74189, zapísaný na LV č. 1672, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 80000,-EUR
Byt č. 1 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5192/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 2 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5029/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 3 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6759/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 4 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6733/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 5 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6687/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 80000,-EUR
Byt č. 6 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6687/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 80000,-EUR
Byt č. 7 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5044/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 8 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5192/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 9 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6733/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6733/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 10 nachádzajúci sa v podkroví bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci Veľká
Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310 a č.
563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6759/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 60000,-EUR
Byt č. 11 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci
Veľká Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310
a č. 563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6687/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 80000,-EUR
Byt č. 12 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným č. 1434 na Lipovej ulici č. 21 v obci
Veľká Lomnica v Slovenskej republike, okres Kežmarok, postaveného na parcelách registra „C“ č. 563/310
a č. 563/311, vchod 1434/21, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6687/74189, zapísaný na LV č. 1673, katastrálne územie Veľká
Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 80000,-EUR
pozemok: parcela registra „C“, parc.č. 563/53, druh pozemku – orná pôda, výmera: 274 m2, katastrálne
územie: Veľká Lomnica, obec: Veľká Lomnica, okres: Kežmarok, štát: Slovenská republika, zapísaný na LV
č. 1291 pre katastrálne územie Veľká Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:
4110,-EUR
pozemok: parcela registra „C“, parc.č. 563/54, druh pozemku – orná pôda, výmera: 283 m2, katastrálne
územie: Veľká Lomnica, obec: Veľká Lomnica, okres: Kežmarok, štát: Slovenská republika, zapísaný na LV
č. 1291 pre katastrálne územie Veľká Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:
4245,-EUR
pozemok: parcela registra „C“, parc.č. 563/57, druh pozemku – ostatné plochy, výmera: 593 m2, katastrálne
územie: Veľká Lomnica, obec: Veľká Lomnica, okres: Kežmarok, štát: Slovenská republika, zapísaný na LV
č. 1291 pre katastrálne územie Veľká Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota:
8895,-EUR
pozemok: parcela registra „C“, parc.č. 563/58, druh pozemku – ostatné plochy, výmera: 548 m2, katastrálne
územie: Veľká Lomnica, obec: Veľká Lomnica, okres: Kežmarok, štát: Slovenská republika, zapísaný na LV
č. 1291 pre katastrálne územie Veľká Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1,súpisová hodnota:
8220,-EUR
pozemok: parcela registra „C“, parc.č. 563/316, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, výmera: 53
m2, katastrálne územie: Veľká Lomnica, obec: Veľká Lomnica, okres: Kežmarok, štát: Slovenská republika,
zapísaný na LV č. 1291 pre katastrálne územie Veľká Lomnica, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1,súpisová
hodnota: 2650,-EUR

Dôvod výmazu poznámky: v zákonom stanovenej lehote osoba, v prospech ktorej bola poznámka o spornom zápise
zapísaná, nepodala žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K008574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašicová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovce 190, 908 48 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní
Výzva na predkladanie ponúk
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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Prvý správcovský dom, k.s. zastúpený komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, sídlo kancelárie Nitrianska 5,
901 01 Trnava, správca úpadcu Ľubica Vašicová, narodená 26.05.1988, Dubovce 190, Dubovce, oznamujem
začatie verejného ponukového konania na odkúpenie motorového vozidla: HONDA CITY, kategória MI, EVČ
SI553BL, rok výroby 2006, 1339m3, najazdené kilometre: 163 609 km, benzín, čierna farba, bez STK , a vyzývam
záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:
Predaj sa uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako 2.000,- €. Záujemcovia predložia na adresu
kancelárie správcu svoje ponuky osobne alebo poštou v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz Ľubica
Vašicová“ najneskôr do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku; v tejto lehote musí byť
ponuka doručená do kancelárie správcu a v prípade, že koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
koniec lehoty je nasledujúci pracovný deň.
Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného
ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju však vziať späť.
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponukového konania, návrh ceny.
Doručené ponuky správca vyhodnotí v lehote 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a následne informuje o výsledkoch vyhodnocovania ponúk záujemcov. Víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu cenu; správca
bezodkladne vyzve víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy.
Bližšie informácie a obhliadka predmetu ponukového konania je možná po predchádzajúcej dohode so správcom na
emailovej adrese miladakoukalova@agnerpartners.sk

V Trnave dňa 12.04.2017

K008575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zl. č. 14
iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac marec 2017
súpisová hodnota: 55,75€
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa úpadcu

K008576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Tarcsi - fy TARCSI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Táborská 2B / 3211, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 738 939
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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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2015 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
12.04.2017

Hnuteľné
vec

Motorové vozidlo Audi Q7, EČV: DS 712 DP, farba modrá, VIN: WAUZZZ4LXBD010694, dátum prvej 25 000,evidencie 18.11.2010, najazdené - 193 387 km
eur

1/1

K008577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zmeko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 5183, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1971
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 11
Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

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

1/1

súpisová hodnota:

154,12 EUR

doplnenie súpisu dňa: 13.03.2017
V Trnave 10.04.2017

Prvý správcovský dom, .k.s.
správca

K008578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Ježová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 700, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/12/2016 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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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Oznámenie o zápise pohľadávok na základe prihlášky pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Helena Ježová, narodená 7.12.1958, bytom Elektrárenská 700, 922 42
Madunice, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že
dňa 8.8.2016 bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do kancelárie správcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1 a následne boli do zoznamu pohľadávok zapísané
nasledovné pohľadávky:

Veriteľ: SR-Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok k 12.4.2017

Prihlásená suma (EUR)

7

89,00

K008579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AV - REAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 958 432
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/3/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka: AV - REAL, s.r.o.
so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 45 958 432
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „ZKR“)
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 11.04.2017
Začiatok konania: 11,55 hod.

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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Prítomní:
- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
·

členovia veriteľského výboru:

Poštová banka, a.s. Bratislava, IČO: 31 340 890
Zastúpený: JUDr. Martin Janík
CABLE Slovakia s.r.o., Bratislava, IČO: 45 659 664
Zastúpený: JUDr. Marek Švingál
UniCreditLeasing, a.s., Bratislava, IČO: 35 730 978
Zastúpený: JUDr. Michaela Valková
PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
AD 1. Otvorenie
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Erik Bilský,
pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca dlžníka JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe predsedu
veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa Poštová
banka, a.s. Bratislava.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

Nikto

ZDRŽAL SA:

Nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV- 36R/3/2016
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa Poštová banka, a.s., Bratislava.
AD. 3. Hlasovanie o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

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

UZNESENIE č. 02-VV- 36R/3/2016
Veriteľský výbor schválil predĺženie lehoty na predloženie plánu o 30 dní v zmysle ustanovenia § 143 ZKR.
AD. 4 Rôzne
V rámci uvedeného bodu členovia veriteľského výboru rokovali so správcom o ďalšom postupe v rámci
reštrukturalizačného konania, ako aj o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka.
AD 5. Záver
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ Poštová banka, a.s., Bratislava, zastúpený JUDr.
Martin Janík, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice,
ako aj prijatého uznesenia 01-VV- 36R/3/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR
v Obchodnom vestníku.
V Trnave, 11.04.2017
...........................................................
predseda veriteľského výboru
Poštová banka, a.s., Bratislava
v zast.: JUDr. Martin Janík

K008580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA REAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 520 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka: TERRA REAL s.r.o.
so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 46 520 741
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „ZKR“)
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 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

43

Obchodný vestník 75/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

Začiatok konania: 14,55 hod.
Prítomní:
- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
·

členovia veriteľského výboru:

Poštová banka, a.s. Bratislava, IČO: 31 340 890
Zastúpený: JUDr. Martin Janík
CABLE Slovakia s.r.o., Bratislava, IČO: 45 659 664
Zastúpený: JUDr. Marek Švingál
STRABAG s.r.o., Bratislava, IČO: 17 317 282
Zastúpený: JUDr. Milan Lacko
PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
AD 1. Otvorenie
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Erik Bilský,
pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca dlžníka JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe predsedu
veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
Poštová banka, a.s., Bratislava
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

Nikto

ZDRŽAL SA:

Nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV- 36R/4/2016
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa Poštová banka, a.s., Bratislava.
AD. 3. Hlasovanie o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru.
Hlasovanie:

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

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

Nikto

ZDRŽAL SA:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

Nikto

UZNESENIE č. 02-VV- 36R/4/2016
Veriteľský výbor schválil predĺženie lehoty na predloženie plánu o 30 dní v zmysle ustanovenia § 143 ZKR.
AD4. Rôzne
V rámci uvedeného bodu členovia veriteľského výboru rokovali so správcom o ďalšom postupe v rámci
reštrukturalizačného konania, ako aj o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka.
AD 5. Záver
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ Poštová banka, a.s. Bratislava, zastúpený JUDr.
Martin Janík, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice,
ako aj prijatého uznesenia 01-VV- 36R/4/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR
v Obchodnom vestníku.
V Trnave, 11.04.2017
...........................................................
predseda veriteľského výboru
Poštová banka, a.s. Bratislava,
zastúpený JUDr. Martin Janík

K008581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.04.2017 č. k. 25K/7/2017-228, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 70/2017 zo dňa 10.04.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953,
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce, súd uznal konkurz za malý a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Erik Bilský,
so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu
25K/39/2016S1477 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to
v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo
emailom: bilsky.spravca@gmail.com.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K008582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.04.2017 č. k. 25K/7/2017-228, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 70/2017 zo dňa 10.04.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953,
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce, súd uznal konkurz za malý a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Erik Bilský,
so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
V zmysle ustanovenia § 34 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ako „ZKR“/ správca týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať dňa 12.07.2017 o 13,30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Program schôdze:

1. Prezencia
2. Správa o stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver

Prezencia veriteľov sa uskutoční pred schôdzou veriteľov od 12.30 hod do 13.30 hod..
Pri prezencii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia výpis
z Obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Erik Bilský – správca S1477

K008583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čilek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1656/1, 927 05 Šaľa-Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/32/2016 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/32/2016
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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Súpisová zložka majetku č. 8
iná majetková hodnota
popis
529,90 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 529,90 EUR
deň zapísania majetku
07.04.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K008584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov
MFK Dubnica, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 305 626
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/42/2015 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/42/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu MFK Dubnica nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a.s. v
konkurze, sídlo: Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 305 626 oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania úpadcu doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok a následne boli pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 15.168,50 EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 27.460,90 EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 30,- EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka s prihlásenou sumou: 9,20 EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 26,- EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 12,60 EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 19,10 EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 29,- EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 31,20 EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 60,- EUR

Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 30,- EUR

K008585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kolarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 4/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/13/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrej Jaroš, S373
Námestie sv. Anny 361/20
911 01 Trenčín
Slovenská republika

úpadca :

Andrej Kolarčík
A. Sládkoviča 4/2
971 01 Prievidza
Nar. 17.08.1984
Slovenská republika

číslo konania : 22K/13/2016, konanie vedené Okresným súdom Trenčín
číslo správcovského spisu : 22K/13/2016 S373

Iná majetková hodnota
Por.
označenie
číslo

celková
suma

mena

súpisová
Popis inej majetkovej hodnoty (prípadne verejný register, v ktorom je
hodnota
evidovaná)
majetku

1.

iná majetková
hodnota

pravidelný mesačný príjem úpadcu ako zamestnanca od spoločnosti
EUR BUILDERS CORPORATION, s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza, IČO: 47884525 na základe pracovnej zmluvy zo dňa 21.12.2016

2.

iná majetková
1.700
hodnota

EUR

hotovosť sa nachádza na trvalej adrese úpadcu: A. Sládkoviča 4/2, 971 01
1700,00
Prievidza

deň zápisu

23.12.2016

23.12.2016

Súpis majetku podstát ( všeobecná podstata ) vyhotovený ( v tomto znení ) v Trenčíne dňa : 12.04.2017
JUDr. Andrej Jaroš, S373
správca konkurznej podstaty úpadcu : Andrej Kolarčík
číslo konania : 22K/13/2016

konanie vedené Okresným súdom Trenčín
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K008586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Halan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhlištná 270/20, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2015S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac február 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 148,42 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 9.3.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K008587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/20104 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac február 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 59,76 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 20.3.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K008588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac február 2017 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 82,97 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu
dňa 15.3.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca
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K008589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu podliehajúce konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR - zamestnávateľ TIGRIS-EU, s.r.o., IČO: 36
340 120.
Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty - DOPLNENIE
Poradové
číslo

Popis

6.

Zrážka
mzdy

zo

7.

Zrážka
mzdy

zo

8.

Zrážka
mzdy

zo

Dátum
zapísania

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie
právo

Sporný zápis Dôvod zápisu Poznámky

13.01.2017

68,74 EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 72 ods. 2) TIGRIS-EU,
ZKR
s.r.o.

28.02.2017

68,74EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 72 ods. 2) TIGRIS-EU,
ZKR
s.r.o.

28.02.2017

9,31 EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 72 ods. 2) TIGRIS-EU,
ZKR
s.r.o.

Správcovský dom, k.s.

K008590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309 / 43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh výťažku oddelenej podstaty - schválené znenie
V konkurznej veci úpadcu Jana Chanová „v konkurze“, nar. 30.6.1963, bytom Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
(ďalej len „Úpadca“), publikujem v súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), nasledovný konečný rozvrh z výťažku oddelenej podstaty veriteľa Mesto
Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, IČO: 00317748 (ďalej aj len ako „Mesto Púchov“):
1.Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. značka 29K/34/2012 zo dňa 21.9.2012, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku č. 188/2012 zo dňa 28.9.2012, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
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Pohľadávky si v konkurze na majetok Úpadcu veritelia prihlásili nasledovne:
p.č. Označenie veriteľa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Zistená
Prihlásená
Zistené
suma v
suma v EUR
poradie
EUR

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 390,19
00151700
Faktorová Mária, Pribinova 1172/7, 020
1 466,00
01 Púchov
HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.,
Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 1 643,04
36234176
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
146,36
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
192,08
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
183,42
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
174,47
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
165,51
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
156,84
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
147,89
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
139,22
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
130,27
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
121,31
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
112,94
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
103,98
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
95,32
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
86,36
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
77,70
01 Púchov, IČO: 36356573
JUKATR, s. r. o., 1. mája 834/29, 020
68,74
01 Púchov, IČO: 36356573
Kubík Vladimír Ing., U zbrojnice 588,
45 670,00
691 56 Hrušky, Česká republika

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
318,46
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
22.
318,46
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
23.
318,46
020 01 Púchov, IČO: 00317748
21.

390,19

iná
pohľadávka

0,00

iná
pohľadávka

1610,87

iná
pohľadávka

47,41
64,67
64,40
63,93
63,47
63,02
62,43
61,87
61,43
60,99
60,58
60,13
59,71
59,27
58,81
58,38

-

318,46
318,46
318,46

podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka
podriadená
pohľadávka

iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

25.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

26.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

27.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
339,90
020 01 Púchov, IČO: 00317748

339,90

iná
pohľadávka

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
1 343,20
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
29.
171,51
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
30.
284,67
020 01 Púchov, IČO: 00317748

1 343,20
171,51
284,67

prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
prihlásená ako podriadená
pohľadávka
Pohľadávka popretá čo do
vymáhateľnosti a právneho
dôvodu vzniku. Žaloba o
určenie
nepodaná.
Neprihliada sa na pohľadávku.

iná
pohľadávka

24.

28.

Prihlásený Prihlásená
druh zabezp. zabezpeč.
Poznámka
práva
Suma v EUR

iná
pohľadávka
iná
pohľadávka
iná
pohľadávka

záložné
právo
záložné
právo
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo
exekučné
záložné
právo

záložné
právo
záložné
právo
exekučné

318,46

oddelená podstata

318,46

oddelená podstata

318,46

oddelená podstata

339,90
339,90

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

339,90

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

339,90

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

171,50

oddelená podstata

284,67

oddelená podstata
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31.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
297,78
020 01 Púchov, IČO: 00317748

32.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
311,04
020 01 Púchov, IČO: 00317748

33.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
312,22
020 01 Púchov, IČO: 00317748

34.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
312,22
020 01 Púchov, IČO: 00317748

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
481,72
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
69,80
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
3,35
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
826,80
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
478,25
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
646,65
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
1 609,77
020 01 Púchov, IČO: 00317748
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21,
673,80
020 01 Púchov, IČO: 00317748
POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25,
2 102,91
811 09 Bratislava, IČO: 35807598
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, 53,12
IČO: 36672076
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, 9,96
IČO: 36672076
Rosinová
Helena,
1309/43, 020 01 Púchov

Kukučínova

37 050,00

Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
47. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 163,57
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
48. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 466,93
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
49. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 3 549,22
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
50. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 711,54
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
51. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 5,94
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
52. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 899,45
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
53. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 095,76
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
54. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 573,11
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
55. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 582,15
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
56. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 89,31
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
57. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 712,12
IČO: 35776005
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
58. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 2 578,18
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad

exekučné
iná
záložné
pohľadávka
právo
exekučné
iná
311,04
záložné
pohľadávka
právo
exekučné
iná
312,22
záložné
pohľadávka
právo
exekučné
iná
312,22
záložné
pohľadávka
právo
iná
481,72
pohľadávka
iná
záložné
69,80
pohľadávka právo
iná
záložné
3,35
pohľadávka právo
iná
záložné
826,80
pohľadávka právo
iná
záložné
478,25
pohľadávka právo
iná
záložné
646,65
pohľadávka právo
iná
záložné
1 609,77
pohľadávka právo
iná
záložné
673,80
pohľadávka právo
iná
2 073,12
pohľadávka
297,78

53,12

iná
pohľadávka

9,96

iná
pohľadávka

28 500,00

podriadená
pohľadávka

1 163,57

iná
pohľadávka

1 466,93

iná
pohľadávka

3 549,22

iná
pohľadávka

711,54

iná
pohľadávka

5,94

iná
pohľadávka

899,45

iná
pohľadávka

1 095,76

iná
pohľadávka

573,11

iná
pohľadávka

582,15

iná
pohľadávka

89,31

iná
pohľadávka

1 712,12

iná
pohľadávka

2 578,18

iná
pohľadávka

Deň vydania: 19.04.2017

297,78

zabezpečenie
rozsahu popreté

v

plnom

311,04

zabezpečenie
rozsahu popreté

v
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
189,63
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
38,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
114,28
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
23,66
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
125,75
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
875,72
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
22,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
828,05
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
232,24
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
1 266,61
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
244,97
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
602,23
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
20,11
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
106,61
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
140,21
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
251,90
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
99,88
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
98,28
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
92,44
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
31,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
81,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
81,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
81,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
22,57
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
24,99
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
100,11
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Trenčín;
prevedené na veriteľa:
100,11
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
66,38
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
11,04
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
5,82
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
47,92
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
25,92
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
33,17
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
6,30
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
15,17
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
10,63
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
22,42
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
25,93
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
24,89
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
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Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
97.
23,55
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
98.
8,53
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
99.
35,36
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
100.
9,62
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
101.
29,15
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
102.
28,03
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
103.
36,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
104.
26,79
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
105.
23,86
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
106.
28,27
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
107.
18,73
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
108.
14,20
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
109.
3,13
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
110.
373,29
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
111.
108,11
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
112.
58,50
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
113.
71,40
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
114.
38,10
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
115.
16,90
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
116.
29,40
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
117.
43,71
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
118.
46,34
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01
Trenčín;
prevedené na veriteľa:
119.
132,77
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Krajský súd v
120. Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 663,87
Bratislava, IČO: 215759
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
121.
54,93
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
122.
747,56
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
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Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
123.
30,90
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
124.
39,98
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
125.
8,96
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
126.
9,96
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
127.
401,71
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
128.
1 059,25
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
129.
669,18
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
130.
816,07
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
131.
499,95
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
132.
562,50
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
133.
538,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
134.
581,40
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
135.
581,40
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
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na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
136.
274,21
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
137.
436,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
138.
436,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
139.
218,14
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
140.
218,14
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
141.
675,96
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
142.
116,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
143.
2 688,01
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
144.
557,42
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
145.
711,21
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
146.
496,18
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
147.
347,27
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
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Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
112,85
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
149.
117,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
150.
129,72
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
151.
1 263,79
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
152.
344,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
153.
368,61
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
154.
312,62
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
155.
374,07
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
156.
353,28
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
157.
186,91
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
158.
128,74
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
159.
365,86
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
160.
6 437,91
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
148.
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Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
161.
762,60
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
162.
144,30
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
163.
166,10
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
164.
114,50
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
165.
101,23
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
166.
218,70
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
167.
175,40
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
168.
349,80
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
169.
165,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
170.
178,78
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
171.
335,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
172.
334,60
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
173.
180,30
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
174.
368,60
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
175.
185,70
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
176.
183,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
177.
404,27
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
178.
151,20
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
179.
192,81
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
180.
176,89
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
181.
158,81
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
182.
198,95
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
183.
179,72
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
184.
177,41
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
185.
195,36
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
186.
174,81
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Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
174,81
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
187.
168,63
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
188.
177,90
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
189.
157,85
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
190.
334,23
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
191.
299,92
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
192.
148,32
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
193.
152,42
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
194.
136,07
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
195.
158,00
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
196.
160,00
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
197.
29,30
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
198.
364,78
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
186.
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Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
199.
140,64
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363
Bratislava, IČO: 30807484; prevedená
200.
228,24
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, Žellova 2, 829 24
Bratislava, IČO: 30796482, prevedená
201.
33,19
na Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
202.
816,74
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
203.
447,30
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
204.
230,30
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
205.
332,42
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
206.
200,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
207.
47,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
208.
47,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
209.
47,58
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
210.
1 076,31
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
211.
213,69
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
212.
435,29
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
213.
275,32
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
214.
153,25
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
215.
231,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
216.
78,25
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
217.
81,99
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
218.
73,88
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
219.
70,03
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
220.
71,68
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
221.
129,02
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
222.
64,75
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
223.
11,88
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
224.
147,60
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IČO:
35937874,
prevedená
na
147,60
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Slovenská republika – Daňový úrad
225. Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 01 1 136,00
Trenčín
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
226. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, 377,24
IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
227.
1 250,54
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
228.
1 410,87
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
229. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, 228,10
IČO: 35937874
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
230.
2 006,39
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
231.
377,24
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
IČO:
35937874,
prevedená
na
232.
228,10
Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005
Sociálna poisťovňa so sídlom v
233. Bratislave, 29. augusta 8-10, 81363 1 301,00
Bratislava, IČO: 30807484
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
234
304,32
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
235
271,23
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
236
293,73
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
237
258,45
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
238
180,50
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
239
65,39
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
240
131,85
22 Nitra, IČO: 36467430
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950
241
65,92
22 Nitra, IČO: 36467430
Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova
242
450,98
17, 825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408
PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova
243
8 029,15
74/138, 949 35 Nitra, IČO: 36 283 576
224.
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iná
258,45
pohľadávka
iná
180,50
pohľadávka
iná
65,39
pohľadávka
iná
131,85
pohľadávka
iná
65,92
pohľadávka
iná
450,98
pohľadávka
iná
7 625,13
pohľadávka

prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
prihlásená
po
uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty

304,32

Zabezpečený veriteľ, Mesto Púchov, si prihlásil a bolo mu správcom zistené zabezpečenie k nehnuteľným veciam:
List vlastníctva č. 2667, k. ú. Horné Kočkovce, obec: Púchov, vo vlastníckom podiele 1/1, t.j. parcela č. 382/2 o
výmere 263 m2 zast. plochy a nádvoria, a dom-zmiešaný tovar so s. č. 234 na Ul. Vajanského na parcele č. 382/2.
Celková zabezpečená suma pohľadávky Mesta Púchov, ktorá bola správcom uznaná, predstavuje 5.719,98
EUR (slovom: päťtisíc sedemstodevätnásť a 98/100 Eur). Ide o pohľadávky zapísané v Zozname pohľadávok
pod poradovými číslami 21, 22, 23, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oddelená podstata, a to spoločne s ďalšími súpisovými zložkami, patriacimi do všeobecnej podstaty, bola
speňažená v dobrovoľnej dražbe, ktorú realizoval správca ako osoba oprávnená podľa ustanovenia § 92 ods. 1,
písm. d), v spojení s ustanovením § 92 ods. 6 ZoKR k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.
z. o dobrovoľných dražbách 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. Dobrovoľná dražba sa konala
na Notárskom úrade JUDr. Denisa Adamkovičová, notárka, Brnianska 1J, 911 0 Trenčín, dňa 01.02.2017, s časom
otvorenia o 10,00 hod., oznámenie o konaní ktorej bolo zverejnené v Notárskom centrálnom registri dražieb pod
spis. značkou NCRdr: 7920/2016. Išlo o spoločnú dražbu nehnuteľností a hnuteľných vecí Úpadcu, pričom cena
dosiahnutá vydražením predstavuje sumu 50.000,- EUR.
Výťažok zo speňaženia bol podľa súpisovej hodnoty jednotlivých súpisových zložiek prepočítaný, keďže podľa
ustanovenia § 91 ods. 4 ZoKR, ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky
nie je možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise. Na oddelenú podstatu tak z výťažku pripadla
suma 44.964,22 EUR (slovom: štyridsaťštyritisíc deväťstošesťdesiatštyri a 22/100 Eur).
V súlade s ustanovením § 96 ods. 2 a § 97 ZoKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti oddelenej
podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku č. 38/2017 dňa 23.2.2017.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, záujem o nahliadnutie prejavila Slovenská konsolidačná, a.s., nikto
z oprávnených osôb v zákonnej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávok proti oddelenej podstate.
Podľa ustanovenia § 97 a § 101 ZoKR správca pripravil rozvrh oddelenej podstaty, ktorý pred jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku doručil Mestu Púchov.
2. Rozvrhová časť
Majetok tvoriaci oddelenú podstatu veriteľa Mesto Púchov, čo do zabezpečenej sumy 5.719,98 EUR (slovom:
päťtisíc sedemstodevätnásť a 98/100 Eur), predstavovali nehnuteľnosti v celkovej speňaženej výške výťažku
v sume 44.964,22 EUR (slovom: štyridsaťštyritisíc deväťstošesťdesiatštyri a 22/100 Eur).
Pohľadávky proti oddelenej podstate, ktoré majú byť uspokojené z tohto majetku, sú nasledovné:
veriteľ
pohľadávky
právny dôvod
proti podstate

dátum
splatnosti

celá/priradená
suma

Mesto Púchov

daň z nehnuteľností za 2013

6.6.2013

481,72 €

Mesto Púchov

daň za komunálne odpady a DSO za 2013

4.4.2013

860,38 €

Mesto Púchov

daň z nehnuteľností za 2014

14.11.2014

481,71 €

Mesto Púchov

daň z nehnuteľností za 2015

30.7.2015

481,71 €

Mesto Púchov

daň z nehnuteľností za 2016

14.3.2016

481,71 €

Ing. Peter Markovič, znalec,
Štefánikov 149/37-5, 019 01 odmena za znalecký posudok č. 5/2016 k hodnote nehnuteľností úpadcu 18.6.2016
300,00 €
Považská Bystrica
súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb.
splatný v deň rozvrhu
o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z
Okresný súd Trenčín
výťažku, z ktorého sa 89,50 €
výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
vypočítal
podstaty, najviac 3 319 eur)
splatný v deň rozvrhu
Mgr.
Xénia
Hofierková,
odmena správcu vypočítaná podľa vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. * výťažku, z ktorého sa 4 139,41 €
správca
vypočítal
pred
zverejnením
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty zabezpečenému
návrhu
rozvrhu 2,00 €
správca
veriteľovi
výťažku v OV
spolu

7 318,14 €

* Odmena správcu bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
v zmysle ktorej za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru,
alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku)
patrí správcovi odmena z výťažku takto: a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16 %, b) zo sumy výťažku nad
33,19 eura 15 %, c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14 %, d) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12%. Ku každej súpisovej zložke majetku bola odmena vypočítaná
zvlášť, pričom od výťažku boli najprv odrátané pohľadávky proti oddelenej podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ďalej, podľa ustanovenia § 87 ods. 5 ZoKR, druhá veta, ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s
inou podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty
majetku, s ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa
vychádza z výťažku získaného speňažením majetku.
Spoločné pohľadávky proti všeobecnej a oddelenej podstate boli nasledovné:
veriteľ
proti podstate

pohľadávky

Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,

Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková, zaslanie odpovede na výzvu Správy katastra Púchov na doplnenie chýbajúcich
10.10.2012 1,30 €
údajov
Hofierková, notárske overenie uznesenia o vyhlásení konkurzu za účelom zápisu obmedz.
10.10.2012 9,58 €
Poznámky do katastra nehnuteľností
Hofierková,
zaslanie opätovnej žiadosti o poskytnutie súčinnosti Správa katastra Púchov
10.10.2012 1,30 €

Xénia
Xénia

zaslanie žiadostí o poskytnutie súčinnosti - úpadca, DÚ TN KM Púchov, Sociálna
poisťovňa Púchov, Správa katastra Púchov, CDCP SR, a.s., ODI, OS PX, ÚPV 1.10.2012 10,40 €
SR
zaslanie žiadosti o súčinnosť - doplnenie CDCP SR, a.s.

10.10.2012 1,30 €

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková, zaslanie žiadosti o vydanie majetku podliehajúceho konkurzu spol. RONA, a.s.
15.10.2012 1,30 €
Lednicke Rovne
Hofierková, zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Úrad pre dohľad nad zdravotnou
18.10.2012 1,30 €
starostlivosťou BA
Hofierková,
zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Mesto Púchov
18.10.2012 1,30 €

Xénia
Xénia

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi SR - Krajský súd BA

12.10.2012 1,30 €

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková, zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Považská vodárenská spoločnosť,
29.10.2012 1,30 €
a.s.
Hofierková, zaslanie daňového priznania k DPH za 3. kvartál 2012 - Daňový úrad TN - KM
8.11.2012 1,30 €
Púchov
Hofierková, zaslanie potvrdení o zápise do ZP veriteľom Rosinová, Faktorová,
13.11.2012 8,20 €
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Kubík
Hofierková, cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - stretnutie s úpadcom na účely spísania
20.11.2012 25,75 €
majetku úpadcu
Hofierková,
nákup PHM za účelom odvezenia motorového vozidla úpadcu
20.11.2012 4,00 €

Xénia
Xénia
Xénia
Xénia
Xénia
Xénia

Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca

dátum
celá/priradená
splatnosti suma

právny dôvod

Xénia
Xénia
Xénia

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Sociálna poisťovňa

22.10.2012 1,30 €

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

22.10.2012 1,30 €

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.

22.10.2012 1,30 €

zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi SR - DÚ TN

29.10.2012 1,30 €

Hofierková, zaslanie výzvy na uvedenie dôvodov a predloženie dôkazov Heineken Slovensko,
4.12.2012 1,30 €
a.s. Hubanovo
Hofierková, zaslanie žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z
11.12.2012 1,30 €
príjmu - DÚ TN - KM Púchov
zaslanie oznámení o popretí pohľadávok veriteľom Faktorová, HOME CREDIT
Hofierková,
SLOVAKIA a.s., JUKATR, s.r.o., POHOTOVOSŤ, s.r.o., Helena Rosinová, 14.12.2012 7,80 €
Sociálna poisťovňa
Hofierková,
zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi Mesto Púchov
14.12.2012 1,30 €
Hofierková, zaslanie žiadostí o vydanie majetku podliehajúceho konkurzu Všeobecnej
14.12.2012 2,80 €
zdravotnej poisťovni, a.s.
Hofierková,
zaslanie oznámenia o uznaní popretých pohľadávok veriteľovi Mesto Púchov
9.1.2013 1,40 €

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková, zaslanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za 2012 na DÚ TN, KM
30.1.2013 1,40 €
Púchov
Hofierková, zaslanie daňového priznania k dani z príjmu do vyhlásenia konkurzu na DÚ TN,
2.4.2013 1,40 €
KM Púchov
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
9.4.2013 1,40 €

Xénia
Xénia
Xénia

16.1.2013 663,88 €

Hofierková, zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa,
18.4.2013 1,40 €
a.s.

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca

paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov

Hofierková,

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2013 2,10 €

zaslanie odpovede na výzvu Sociálnej poisťovne na doručenie podkladov

3.5.2013

1,55 €
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Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi Všeobecná zdravotná
23.5.2013 1,40 €
správca
poisťovňa, a.s.
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie potvrdenia o zápise do ZP veriteľovi Všeobecná zdravotná poisťovňa,
5.6.2013 1,40 €
správca
a.s.
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie oznámenia o dodatočnom uznaní popretých pohľadávok veriteľovi
10.6.2013 1,40 €
správca
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie žiadosti o doručenie dodatočných dokladov p. Vraníková, záujemca o
10.6.2013 1,40 €
správca
nájom priestorov
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
9.7.2013 1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
vrátenie zásielky úpadcovi
23.8.2013 1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
3.10.2013 1,40 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie úplného znenia ZP na OS TN
5.11.2013 1,40 €
správca
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s., postúpené na nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2012
11.12.2013 29,56 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2013 2,10 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2013 2,10 €

zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

7.1.2014

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2014 2,10 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

28.2.2014 2,10 €

zaslanie žiadosti o súčinnosť Sociálna poisťovňa Púchov

27.3.2014 1,70 €

bankové poplatky za vedenie účtu

31.3.2014 2,10 €

zaslanie správy o činnosti správcu OS TN

2.4.2014

1,40 €

zaslanie úplného znenia ZP na OS TN

2.4.2014

1,40 €

zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti Pokora, n.o. Trnava

8.4.2014

1,40 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2014 2,10 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2014 2,10 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.6.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.7.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.9.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.10.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2014 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

28.2.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.3.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.5.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

30.6.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.7.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.8.2015 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.9.2015 4,00 €

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca

Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,

Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,
Hofierková,
Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková, zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti ATENA - PERSONAL CONSULTING
15.10.2015 1,40 €
s.r.o.
Hofierková,
zaslanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti Sociálna poisťovňa Púchov
15.10.2015 1,40 €

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

1,40 €

Hofierková,
Hofierková,
Hofierková,

bankové poplatky za vedenie účtu

31.10.2015 4,00 €

zaslanie výzvy na vydanie majetku - JUDr. Šteinerová Eva, exekútorka

2.11.2015 1,40 €

zaslanie výzvy na vydanie majetku - JUDr. Jozef Martišík, exekútor

2.11.2015 1,40 €

zaslanie výzvy na vydanie majetku - JUDr.Vladimír Polák, exekútor

2.11.2015 1,40 €
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zaslanie výzvy na vydanie majetku - Sociálna poisťovňa

9.11.2015 1,40 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2015 4,00 €

zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu

14.12.2015 1,55 €

zaslanie ponuky na odpredaj pozemkov Urbár - PS Dolné Kočkovce

17.12.2015 1,40 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2015 4,00 €

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2016 4,00 €

bankové poplatky za vedenie účtu

29.2.2016 4,00 €

zaslanie správy Okresné riaditeľstvo PZ Považská Bystrica - na žiadosť

10.3.2016 1,55 €

zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu Mesto Púchov

17.3.2016 1,55 €

zaslanie žiadosti o uloženie záväzného pokynu Slovenská konsolidačná a.s.

17.3.2016 1,55 €

zaslanie správy o činnosti správcu Slovenská konsolidačná, a.s.

17.3.2016 1,40 €

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,
Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

Xénia

Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca
Mgr.
správca

Xénia
Xénia
Xénia
Xénia

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

bankové poplatky za vedenie účtu

31.3.2016 4,00 €

Hofierková, zaslanie objednávky znalcovi na vypracovanie znaleckého posudku
nehnuteľnostiam na účely dobrovoľnej dražby
Hofierková,
zaslanie ponuky na odpredaj pozemkov urbár, orná pôda a iné p. Rosinovej

k

19.4.2016 1,40 €
19.4.2016 1,55 €

Hofierková, zaslanie žiadosti o súčinnosť VOLKSWAGEN Finančné služby s.r.o. - auto
19.4.2016 1,40 €
úpadcu, žiadosť o zaslanie listinných dôkazov
Hofierková,
zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Slovenska konsolidačná, a.s. - auto, šperky
29.4.2016 1,40 €
bankové poplatky za vedenie účtu

30.4.2016 4,00 €

Hofierková, zaslanie znaleckého posudku k nehnuteľnostiam úpadcu zástupcovi veriteľov 20.5.2016 1,55 €
Slovenska konsolidačná, a.s.
Hofierková, zaslanie znaleckého posudku k nehnuteľnostiam úpadcu zabezpečenému
20.5.2016 1,55 €
veriteľovi Mesto Púchov

VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

Mesto Trenčín

overenie pravosti podpisu správcu ako navrhovateľa dražby na oznámení o DD 3x 8.6.2016

Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca
VÚB, a.s.

31.5.2016 4,00 €

Hofierková, zaslanie žiadosti o udelenie súhlasu s predajom automobilu - oznámenie výsledku
27.6.2016 1,55 €
VPK - Slovenská konsolidačná, a.s.
bankové poplatky za vedenie účtu

30.6.2016 4,00 €

Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie oznámenia o popretí pohľadávky veriteľovi PENAM SLOVAKIA a.s.
12.7.2016
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková, cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - označenie nehnuteľnosti za účelom
20.7.2016
správca
vykonania DD
Mesto Púchov, Štefánikova overenie pravosti podpisu správcu na plnej moci na zastupovanie pri registrácii
821/21, 020 01 Púchov, IČO: zmeny vlastníka a držiteľa vozidla, overenie uznesenia o vyhlásení konkurzu pre 20.7.2016
200317748
účely ODI
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie žiadosti o súčinnosť VOLKSWAGEN Finančné služby s.r.o. - auto
22.7.2016
správca
úpadcu, žiadosť o zaslanie listinných dôkazov
MEDIAL
Púchov,
s.r.o.
Námestie
slobody
1400
inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe
12.8.2016
020
01
Púchov
IČO: 36330272
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

1,40 €
23,87 €
10,50 €
1,40 €
48,00 €

31.7.2016 4,00 €

Notársky úrad JUDr. Denisa
Adamkovičová, Brnianska 1J,
odmena za notárske úkony - 1 kolo DD
4.8.2016
911
05
Trenčín,
IČO:
42148278
poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, DU TN - KM
Mgr.
Xénia
Hofierková,
Púchov, OÚ Púchov - katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o ZP SK a.s. a Mesto 4.8.2016
správca
Púchov
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti o súčinnosť zamestnávateľ úpadcu
16.8.2016
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie žiadosti o súčinnosť exekútor JUDr. Kabáč
26.8.2016
správca
VÚB, a.s.

4,50 €

poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, DU TN - KM
Púchov, OÚ Púchov - katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o publikovanie
Hofierková,
oznámenia o DD na úradnej tabuli Mestu Púchov, zaslanie odpovede na ponuku 8.6.2016 10,55 €
p. Brehovský, zaslanie uplatnenia predkupného práva Urbár - Pozemkové
spoločenstvo Dolné Kočkovce
Hofierková,
zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov
10.6.2016 1,40 €

bankové poplatky za vedenie účtu

223,20 €

9,20 €
1,40 €
1,40 €

31.8.2016 4,00 €

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

Hofierková,

Konkurzy a reštrukturalizácie

5.9.2016

1,40 €

Mesto Trenčín

overenie pravosti podpisu správcu ako navrhovateľa dražby na oznámení o DD 3x 6.9.2016

4,50 €

Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková, poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, OÚ Púchov 6.9.2016
katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o zverejnenie oznámenia o DD Mesto Púchov
Hofierková,
zaslanie oznámenia o DD DÚ TN - KM Púchov
8.9.2016

VÚB, a.s.

zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

Deň vydania: 19.04.2017

bankové poplatky za vedenie účtu

6,20 €
1,40 €

30.9.2016 4,00 €

Mgr.
Xénia
Hofierková, cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - označenie nehnuteľnosti za účelom
3.10.2016 24,04 €
správca
vykonania DD
MEDIAL
Púchov,
s.r.o.
Námestie
slobody
1400
inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe - 2. kolo
17.10.2016 48,00 €
020
01
Púchov
IČO: 36330272
Notársky úrad JUDr. Denisa
Adamkovičová, Brnianska 1J,
odmena za notárske úkony - 2. kolo DD
18.10.2016 222,00 €
911
05
Trenčín,
IČO:
42148278
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 2. kola DD DÚ TN - KM Púchov
18.10.2016 1,55 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 2. kola DD Mesto Púchov
18.10.2016 1,55 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 2. kola DD úpadca
18.10.2016 1,55 €
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 2. kola DD Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor
18.10.2016 1,90 €
správca
VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mgr.
Xénia
správca

Hofierková,
Hofierková,

VÚB, a.s.
Mgr.
Xénia
správca
Mesto Trenčín

Hofierková,

bankové poplatky za vedenie účtu

31.10.2016 4,00 €

zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Slovenska konsolidačná, a.s. - 3. kolo DD

9.11.2016 1,55 €

zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Mesto Púchov - 3. kolo DD

9.11.2016 1,55 €

bankové poplatky za vedenie účtu

30.11.2016 4,00 €

zaslanie správy o činnosti správcu zástupcovi veriteľov

2.12.2016 1,55 €

overenie pravosti podpisu správcu ako navrhovateľa dražby na oznámení o DD 3x 7.12.2016 4,50 €

Mgr.
Xénia
Hofierková, poštovné zaslanie oznámení o DD Mesto Púchov, Jana Chanová, OÚ Púchov 7.12.2016 8,50 €
správca
katastrálny odbor, zaslanie žiadosti o zverejnenie oznámenia o DD Mesto Púchov
RA - VA, s.r.o., J. Kráľa
1270/83, 020 01 Púchov, IČO: inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe - 2. kolo
3.1.2017 21,60 €
48303585
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.12.2016 4,00 €

MEDIAL
Púchov,
s.r.o.
Námestie
slobody
1400
inzercia oznámenia o dobrovoľnej dražbe - 3. kolo
13.1.2014 48,00 €
020
01
Púchov
IČO: 36330272
Mgr.
Xénia
Hofierková, cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - označenie nehnuteľnosti za účelom
16.1.2017 24,43 €
správca
vykonania DD
VÚB, a.s.

bankové poplatky za vedenie účtu

31.1.2017 4,00 €

Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 3. kola DD DÚ TN - KM Púchov
2.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 3. kola DD Mesto Púchov
2.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 3. kola DD úpadca
2.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie zápisnice z 3. kola Slovenská konsolidačná, a.s.
2.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie žiadosti o záväzný pokyn Slovenská konsolidačná, a.s. - lesné pozemky
3.2.2017
správca
urbár
Notársky úrad JUDr. Denisa
Adamkovičová, Brnianska 1J,
odmena za notárske úkony - 3. kolo DD
20.2.2017
911
05
Trenčín,
IČO:
42148278
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie žiadosti o súhlas s vylúčením majetku zo súpisu - Slovenská
7.2.2017
správca
konsolidačná, a.s.
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie návrhu na vykonanie záznamu Okresnému úradu Púchov, katastrálny
14.2.2017
správca
odbor
Mgr.
Xénia
Hofierková,
zaslanie dokumentácie vydražiteľovi
14.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková,
cestovné Trenčín - Púchov - Trenčín - odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi 20.2.2017
správca
Mgr.
Xénia
Hofierková, zaslanie daňového priznania k dani z nehnuteľnostiam v dôsledku vydraženia 21.2.2017

1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,90 €
553,68 €
1,70 €
1,90 €
2,60 €
24,76 €
1,90 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 19.04.2017

Hofierková, zaslanie daňového priznania k dani z nehnuteľnostiam v dôsledku vydraženia 21.2.2017 1,90 €
Mesto Púchov

Spolu

2 340,25 €

Tieto pohľadávky boli rozpočítané na všeobecnú podstatu a oddelenú podstatu v pomere podľa sumy výťažku
týchto podstát, a teda v pomere 44964,22 ku 8886,18. Na všeobecnú podstatu tak pripadla suma 386,18 EUR a na
oddelenú podstatu suma 1 954,07 EUR.
Proti tomuto zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate neboli v 30 dňovej lehote od zverejnenia zostavenia
zoznamu
pohľadávok
proti
podstate
a zámeru
zostaviť
rozvrh
výťažku
oddelenej
podstaty
doručené žiadne námietky.
Z celkového výťažku z oddelenej podstaty v sume 44.964,22 EUR majú byť uspokojené pohľadávky proti
oddelenej podstate vo výške 7.318,14 EUR a pomerná časť pohľadávok voči všeobecnej a oddelenej
podstate v sume 1.954,07 EUR, čo je celkovo suma 9.272,21 EUR.
Čistý výťažok z oddelenej podstaty tak predstavuje sumu 35.692,01 EUR.
Miera uspokojenia zabezpečeného veriteľa Mesto Púchov teda predstavuje sumu 5.719,98 EUR (100%).
Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov sa do všeobecnej podstaty presúva čistý zostávajúci výťažok
z oddelenej podstaty v sume 29.972,03 EUR.
Schválenie konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty od Mesta Púchov, ako od zabezpečeného
veriteľa, bolo správcovi doručené dňa 12.4.2017.
Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1, posledná veta, ZoKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám.
V Trenčíne, dňa 12.4.2017

______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Jana Chanová „v konkurze“

K008591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Pavlovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 2072/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.8.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2015 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Frajt, správca úpadcu Ľuboš Pavlovič, nar. 4.8.1983, bytom Škultétyho 2072/12, 91501 Nové Mesto
nad Váhom týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 v celkovej výške 243,74 eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Frajt, správca

K008592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obžerová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 989/4, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/23/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Zuzana Magušinová - PLUS
Zrazená suma za 12/2016: 150,- eur
Súpisová hodnota: 150,- eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Zuzana Magušinová - PLUS
Zrazená suma za 01/2017: 150,- eur
Súpisová hodnota: 150,- eur

Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Platiteľ mzdy: Zuzana Magušinová - PLUS
Zrazená suma za 02/2017: 150,- eur
Súpisová hodnota: 150,- eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K008593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Frajt, správca úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41
Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania
Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34 532 994 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty veriteľov:
-

Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica, IČO: 36 672 076
vo výške 1.590,56 eur

-

Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00 312 037 vo výške 2.690,77 eur.

JUDr. Peter Frajt, správca

K008594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRA INVEST SR s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 9, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 309 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/33/2015 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ján Súkeník, správca úpadcu ASTRA INVEST SR s.r.o. v konkurze so sídlom M.R.Štefánika 9 Nováky, IČO:
44 309 830 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku - nadmerný odpočet
za jún 2015 vo výške 2,23 EUR vyplatený z Daňového úradu Trenčín pobočka Prievidza. Finančné prostriedky boli
pripísané na účet v banke založený pre účely konkurzu dňa 22.2.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K008595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

Okresný súd Trenčín
40R/1/2015
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Belaňová , správca konkurznej podstaty úpadcu LUKPER s.r.o. v konkurze, so sídlom K Zornici
1654/18, Bánovce nad Bebraavou, 957 01, IČO . 36306215, týmto oznamuje, všetkým účastníkom konania č.k.
40R/1/2015, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení
som zapísala do zoznamu pohľadávok prihlásené po uplynutí prihlasovacej lehoty :
Poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 22
Veriteľ : LAMELLAND, s.r.o. so sídlom Rybárska 1, Trenčín 91105, IČO : 36331350
prihlásená suma : 1091,68.-eur

K008596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Monček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1160 / 36, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/4/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
P.č. hodnoty
majetku

8.

iná majetková
hodnota

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

zrážky zo mzdy za mesiac 3/2017 v rozsahu v akom
podliehajú exekúcii

1/1

súpisová
hodnota
majetku v EUR

majetok
11.4.2017 podliehajúci 126,08
konkurzu

V Trenčíne 12.4.2017

K008597
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Hnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia 6Y;
Farba: červená metalíza;
Druh paliva: BA 95;
VIN: TMBPW16Y774091271;
EČV: KN593CB;
Dátum 1. evidencie v SR: 01.01.2006;
Stav opotrebovanosti: primerané bežnému opotrebovaniu vekom a najazdenými km, pojazdné;
Evidenčný vlastník vozidla: manželka úpadcu
Súpisová hodnota majetku: 1.850,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo VOLVO S40;
Druh (typ): AA Sedan;
Farba: červená;
Druh paliva: BA 95;
VIN: YV1MS2042A2498226;
EČV: KN472CU;
Dátum 1. evidencie v SR: 14.12.2009;
Stav opotrebovanosti: primerané bežnému opotrebovaniu vekom a najazdenými km, pojazdné;
Evidenčný vlastník vozidla: manželka úpadcu
Súpisová hodnota majetku: 4.000,- EUR
Poznámka: majetok patriaci do BSM

V Nitre, dňa 11.04.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K008598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Kajan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňová 748/31, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1960
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu Ondrej Kajan, nar.: 10.07.1960, bytom:
Jabloňová 748/31, 946 52 Imeľ v zmysle § 96 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Hollého 10, 949 01 Nitra každý pracovný deň od 09:00 hod do
12:00 hod. a od 13.00 do 16:00, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese
info@insolvency.sk.

Správca týmto zároveň oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie:
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada V zmysle § 96 ods.4 ZKR sa námietkou poradia
pohľadávky proti podstate rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že
nemá byť zaradené do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom.

Nitra 11.04.2017

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K008599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
sídlisko Lúky 1116/30, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Horvát, narodený 29.09.1982, bytom sídlisko Lúky
1116/30, 952 01 Vráble, Slovenská republika v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu

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

Mena Výška vkladu Súpisová hodnota

SK70 7500 0000 0040 2241 6902 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 02/2017

Eur

132,92 €

132,92 €

SK70 7500 0000 0040 2241 6902 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 03/2017

Eur

134,87 €

134,87 €

V Nitre, dňa 12.04.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K008600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Pšenková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 66/34, 949 01 Nitra-Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32k/17/2014 s1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Adriana Pšenková, narodená 17.03.1969, bytom Topoľčianska 66/34, 949 01
Nitra-Dražovce v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty majetku úpadcu nasledovne:
Typ súpisovej položky: Finančné prostriedky
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

SK78 7500 0000 0040 2073 2741

Zrážky zo mzdy úpadcu vykonané za 02/2017

Eur

50,00 €

50,00 €

SK78 7500 0000 0040 2073 2741

Zrážky zo mzdy úpadcu vykonané za 03/2017

Eur

50,00 €

50,00 €

V Nitre, dňa 12.04.2017

Mena Výška vkladu

Súpisová hodnota

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K008601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 s1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, Slovenská republika v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu nasledovne:
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Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena Výška vkladu Súpisová hodnota

SK0675000000004023087354 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 03/2017

V Nitre, dňa 12.04.2017

Eur

217,09 €

217,09 €

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K008602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Turczel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 s1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na
Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena Výška vkladu Súpisová hodnota

SK79 7500 0000 0040 24038386 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 03/2017 Eur

V Nitre, dňa 12.04.2017

155,60 €

155,60 €

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K008603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bede
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 1144/34, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.2.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy v rozsahu v ako môže byť postihnutá exekúciou podľa úst. §72, ods.2 zákona 7/2005. Súpisova
hodnota za mesiac apríl je 70,81 €. Deň zapísania 12.4.2017.

JUDr. Mariana Zavacká - správca
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K008604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petkopet s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 739 359
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2013 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA O VÝSLEDKU HLASOVANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca:

Petkopet s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 739 359

Sp. značka súdneho spisu:

31K/19/2013

Dátum spísania:

11.04.2017

Dňa 22.03.2017 bola predsedovi veriteľského výboru doručená žiadosť správcu konkurznej podstaty LexCreditor
k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava zo dňa 22.03.2017, o udelenie záväzného pokynu na speňažovanie
hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisové zložky majetku č. 1 až č. 14,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 170/2013 vydanom dňa 04.09.2013.
Na základe doručenej žiadosti, jednotliví členovia veriteľského výboru v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZKR“) per rollam hlasovali
o návrhu správcu, s týmto výsledkom:

·

člen veriteľského výboru EP ENERGY TRADING, a.s., so sídlom Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1,
Česká republika, IČO: 273 86 643, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky
podniku EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:
36 682 071, hlasuje ZA uloženie záväzného pokynu,

·

člen veriteľského výboru METROPOLITEJ, s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO:
36 544 019, hlasuje ZA uloženie záväzného pokynu.

Za uloženie pokynu hlasovali 2 členovia veriteľského výboru, pričom člen veriteľského výboru Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 35 776 005, nehlasoval.
Návrh bol schválený.
UZNESENIE:
Veriteľský výbor ako oprávnený orgán podľa ust. § 82 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ust. § 83 ods. 1 písm. a) ZKR
ukladá správcovi LexCreditor k.s. záväzný pokyn na speňažovanie hnuteľného majetku úpadcu zaradeného
do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisové zložky majetku č. 1 až č. 14, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 170/2013 vydanom dňa 04.09.2013, a to za podmienok uvedených v žiadosti
správcu zo dňa 22.03.2017.
V Nitre , 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

81

Obchodný vestník 75/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

METROPOLITEJ, s.r.o.
v.z. Tomáš Uharek

Prílohy: Hlasovacie lístky členov veriteľského výboru

K008605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 319
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z konania zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
DUNAJ PETROL TRADE, a.s., so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO: 36 527 319

Spisová značka správcovského spisu:

31K/2/2014 S1169

Spisová značka súdneho spisu:

31K/2/2014

Dátum a čas konania:

06.04.2017 o 10:00 hod.

Miesto konania – adresa:

Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava

Prítomní:
-

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

-

astrum s.r.o. – predseda veriteľského výboru

-

APC CONTROLS, s.r.o.

-

OMV Slovensko, s.r.o.

-

passive house development s.r.o.

-

Všeobecná úverová banka, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu
3. Záver

Bod 1. programu: Otvorenie
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca úpadcu emailom zo dňa 03.04.2017. Zasadnutie veriteľského výboru
otvoril správca, ktorý konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci jeho členovia, a preto je
zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopné.

Bod 2. programu: Hlasovanie o uložení záväzného pokynu
Správca úpadcu zaslal svoju žiadosť o uloženie záväzného pokynu na speňaženie všeobecnej podstaty zo dňa
21.03.2017 predsedovi veriteľského výboru a zároveň scan tejto žiadosti tvoril prílohu pozvánky na zasadnutie
veriteľského výboru, ktorá bola doručená jednotlivým členom veriteľského výboru. Nakoľko k predmetnej žiadosti
prítomní členovia veriteľského výboru nemali žiadne otázky ani námietky, pristúpili k hlasovaniu o uložení
záväzného pokynu v znení žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 21.03.2017, a to nasledovne:
Hlasovanie:
Za: 5 hlasov
Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa 0 hlasov

Uznesenie č. 1 – veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie všeobecnej podstaty
v znení žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 21.03.2017.

Bod 3. programu: Záver
Predseda veriteľského sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 10:15 hod.

__________________________________
astrum s.r.o.
predseda veriteľského výboru

V Bratislave, dňa 12.04.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29.augusta 15/7, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 780 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš „v konkurze“, s miestom podnikania Ul.29.
augusta 15/7 Levice, IČO: 47780703, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle ust.
§ 92 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov II. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v OV 97/2016, a to:
Popis hnuteľnej veci: automobil
Druh vozidla : osobný automobil
Obchodný názov: AUDI A3, kategória M1
Druh karosérie: AB HATCHBAG 5 Dv
Farba: čierna
Druh paliva: BA 95B
Zdvihový objem: 1896 cm3
Rok výroby : 1999
Miest na sedenie: 5
Súpisová hodnota: 1.200,- EUR

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia, ako 60% súpisovej hodnoty, ktorá je vyššie uvedená pri popise
motorového vozidla, t. j. 720,- EUR.
Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 60% súpisovej hodnoty, podmienku nesplnil.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, zaokrúhlené na celé
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, zaokrúhlené na celé
Euro nahor, a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno, sídlo,
IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis z OR,
alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu : Ing. Jozef Kulich,
správca, L. Kassáka 8, 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 32K/14/2016- neotvárať “. V prípade, ak
záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po predchádzajúcom
telefonickom dohovore so správcom.

Vecné náležitosti ponuky:
·
·
·
·
·

Označenie motorového vozidla, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka
Ponúknutá cena a spôsob úhrady
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako úspešný
Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi Miroslava Malá, podnikajúca pod
obchodným menom Beauty by Miruš

Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15.hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.

Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z vlastného
podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ v
tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode.

Podmienky uzavretia Zmluvy o prevode motorového vozidla:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu (doplatenie rozdielu medzi
zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou) do 5 dní od obdržania výzvy správcu.
Ak nebude v lehote určenej správcom uhradená kúpna cena v plnom rozsahu, považuje sa toto kolo
ponukového konania za zmarené.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o
prevode, alebo ju neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.

Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje
platný právny poriadok, vykoná víťazný záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude
vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu, a to ani v ďalšej primeranej lehote,
ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť. Spojazdnenie motorového vozidla,
alebo jeho odvlečenie vykoná kupujúci na vlastné náklady po odhlásení úpadcu ako vlastníka a držiteľa vozidla,
prípadne vykonaní súvisiacich úkonov.

Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto
záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.

Obhliadka predmetu ponukového konania- motorových vozidiel je možná po telefonickom dohovore so správcom
v mieste, kde sa vozidlo nachádza, a to v Nových Zámkoch, ul. L. Kassáka 8, v čase dohodnutom so správcom.

Kontakty na správcu : Ing. Jozef Kulich, správca úpadcu Miroslava Malá - Beauty by Miruš v konkurze tel.č.
0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk. Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu
cenu: SK33 1100 0000 0029 3312 3837

V Nových Zámkoch dňa 11.04.2017
Ing. Jozef Kulich, správca

K008607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 29.augusta 15/7, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 780 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslava Malá Beauty by Miruš „v konkurze“, s miestom podnikania Ul.29.
augusta 15/7 Levice, IČO: 47780703, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle ust.
§ 92 ods. 1 písm. d) z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov II. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v OV 97/2016, a to:
Popis hnuteľnej veci: Tetovací prístroj
Značka: ET Symphony II
Vek: 3 roky
Stav: funkčný
Frekvencia úderov: 50-100 úderov/sekunda
Súpisová hodnota: 300 EUR
Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia, ako 60% súpisovej hodnoty, ktorá je vyššie uvedená pri popise
hnuteľnej veci, t. j. 180,- EUR.
Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 60% súpisovej hodnoty, podmienku nesplnil.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, zaokrúhlené na celé
Euro nahor, a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno, sídlo,
IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis z OR,
alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu : Ing. Jozef Kulich,
správca, L. Kassáka 8, 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 32K/14/2016- neotvárať “. V prípade, ak
záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po predchádzajúcom
telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
·
·
·
·
·

Označenie predmetu, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka
Ponúknutá cena a spôsob úhrady
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako úspešný
Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi Miroslava Malá, podnikajúca pod
obchodným menom Beauty by Miruš

Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým dňom
lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane do 15.hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z vlastného
podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ v
tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode.
Podmienky uzavretia Zmluvy o prevode hnuteľnej veci:
Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu (doplatenie rozdielu medzi zábezpekou a
ponúkanou kúpnou cenou) do 5 dní od obdržania výzvy správcu.
Ak nebude v lehote určenej správcom uhradená kúpna cena v plnom rozsahu, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode, alebo
ju neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to z
dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
Obhliadka predmetu ponukového konania- je možná po telefonickom dohovore so správcom. Na adrese prevádzky
úpadcu Miroslava Malá - Beauty by Miruš, a to v Leviciach, ul. Ivana Krasku 3, v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca úpadcu Miroslava Malá - Beauty by Miruš v konkurze tel.č. 0903 427 890, e-mail:
kulichj@mail.t-com.sk. Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu: SK33 1100 0000 0029
3312 3837

V Nových Zámkoch dňa 11.04.2017
Ing. Jozef Kulich, správca

K008608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kysel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
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Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K 14/2016 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2k 14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážka z nemocenskej dávky vyplatená Sociálnou poisťovňou, Bratislava - § 72, odst. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 79,33 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K008609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažeja Bullu 4839/2, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2016 S 1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Zrážka zo mzdy za 03/2017 vykonaná zamestnávateľom-§ 72, odst. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 316,26 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K008610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERRZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
18R/1/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec : Oznámenie o vyhlásení VI. kola VPK na speňaženie hnuteľného majetku.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca konkurznej
podstaty úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., IČO: 36 775 703, so sídlom Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina,
týmto zverejňuje oznam o vyhlásení VI. kola verejného ponukového konania na hnuteľný majetok zapísaný do
všeobecnej konkurznej podstaty.
Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý je predmetom speňažovania bol zverejnený v OV č.
240/2015 dňa 15.12.2015 pod položkou K027126.
Jedná sa o nasledovné súpisové zložky majetku:
Súpisová hodnota Sporný zápis v Dôvod sporného
majetku
prospech
zápisu

P.č. Názov súpisovej položky

2

Osobný automobil, Kategória M1, zn. Renault Master
VF1JDAMH634192953, farba šedá, rok výroby 2008, ŠPZ: BL 882 IS

JD,

VIN:

€6,000.00

-

-

Podmienky VI. kola verejného ponukového konania:
V šiestom kole sa majetok speňažuje za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom najnižšie podanie záujemcu musí
byt minimálne vo výške 50% súpisovej hodnoty predmetného majetku.
Ponuka musí obsahovať:
1. Presné označenie majetku, návrh kúpnej ceny, ktorá musí dosahovať hodnotu minimálne 50 % súpisovej hodnoty
predmetného majetku.
2. Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u fyzickej osoby neoverená kópia občianskeho preukazu, prípadne
cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie
starší ako 3 mesiace.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom Vestníku. Ponuky sa podávajú písomne na adrese správcu v zalepenej obálke označené : „Verejné
ponukové konanie FERZASTAV SK – neotvárať “.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o čom
správca vyhotoví úradný záznam - zápisnicu, ktorej rovnopis zašle príslušnému orgánu, ktorým je v konaní
18R/1/2015 veriteľský výbor.
S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy.
Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva, odovzdaním a prevzatím predmetu
kúpy znáša kupujúci.
Správca oznamuje záujemcom, ža majetok sa predáva ako stojí a leží a úpešný záujemca predmetný majetok po
uzavretí zmluvy preberie v ako stojí a leží a na vlastné prepravné náklady.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov o DPH účinných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
V Dolnom Kubíne dňa: 11.04.2017
PhD

JUDr. Eva Plichtová,

K008611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERRZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec : Oznámenie o vyhlásení I. kola VPK na speňaženie hnuteľného majetku.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca konkurznej
podstaty úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., IČO: 36 775 703, so sídlom Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina,
týmto zverejňuje oznam o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania na hnuteľný majetok zapísaný do
všeobecnej komkurznej podstaty.
Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý je predmetom speňažovania bol zverejnený v OV č.
149/2016 dňa 03.08.2016 pod položkou K017963 s poznámkou spornosti v prospech VUB Leasing, a.s. Vvýmaz
poznáky o spornom zápise k predmetnému majetku bol zverejnený OV č. 237/2016 zo dňa 12.12.2016 pod
položkou K 028018.
Jedná sa o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Súpisová
majetku

P.č. Názov súpisovej položky

8

Pracovný stroj JCB 0370, ŠPZ: BAZ636,VIN:JCB3CXAPV02105399, Rok
50 000.00€
výroby: 2013, Farba žltá,

hodnota Sporný zápis
prospech

-

v Dôvod
zápisu

sporného

-

Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Hnuteľný majetok sa speňažuje každá súpisová zložka samostatne. V prvom kole sa majetok speňažuje za
najvyššiu ponúknutú cenu, pričom najnižšie podanie záujemcu musí byť vo výške 100% súpisovej hodnoty.
Ponuka musí obsahovať:
1. Presné označenie majetku, návrh kúpnej ceny, ktorá musí predstavovať dosahovať minimálne hodnotu rovnajúcu
sa 100 % jej súpisovej hodnoty.
2. Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u fyzickej osoby neoverená kópia občianskeho preukazu, prípadne
cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie
starší ako 3 mesiace.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom Vestníku. Ponuky sa podávajú písomne na adrese správcu v zalepenej obálke označené : „Verejné
ponukové konanie FERZASTAV SK– neotvárať “.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o čom
správca vyhotoví úradný záznam - zápisnicu, ktorej rovnopis zašle príslušnému orgánu, ktorým je v konaní
18R/1/2015 veriteľský výbor.
S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy.
Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva, odovzdaním a prevzatím predmetu
kúpy znáša kupujúci.
Správca oznamuje záujemcom, ža majetok sa predáva ako stojí a leží a úpešný záujemca predmetný majetok po
uzavretí zmluvy preberie v ako stojí a leží a na vlastné prepravné náklady.
Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov o DPH účinných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
V Dolnom Kubíne dňa: 11.04.2017

JUDr. Eva Plichtová, PhD

K008612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5k/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty ku dňu 12.04.2017
ODDELENÁ PODSTATA 11
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad v prospech účtu majetkovej podstaty poukázaný Okresným
súdom Žilina – nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Súpisová hodnota majetku: 1.659,70 EUR
ODDELENÁ PODSTATA 12
Zabezpečený veriteľ: ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 375 910
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečená pohľadávka veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3/A-1
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo, prvé poradie
Vznik zabezpečovacieho práva: zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam úpadcu
Výška zabezpečenej pohľadávky: 137.082,05 €
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad v prospech účtu majetkovej podstaty poukázaný Finančným
riaditeľstvom SR – nadmerný odpočet DPH 12/2016
Súpisová hodnota majetku: 754,85 EUR
V Žiline dňa 12.04.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K008613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Eva Jankovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 8, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2013 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971, bytom Gerlachovská 8, 010 08
Žilina v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:
Opis súpisovej zložky majetku: bezhotovostný vklad úpadcu vo výške 22,00 EUR za mesiac apríl 2017
poukázaný na účet správy podstaty
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 30
V Žiline dňa 12.04.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K008614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Eva Jankovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 8, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2013 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971, bytom Gerlachovská 8, 010 08
Žilina v súlade s § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú
uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v
súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok
proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Žiline dňa 12.04.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K008615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Pagáčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 2047/23-34, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2015/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Marek Olekšák, správca úpadcu: Ing. Tomáš Pagáčik, narodený: 18.06.1981, bytom Ľudovíta Štúra
2047/23-34, 026 01 Dolný Kubín, prechodne bytom Stráňavy 494/8, 013 25 Stráňavy; podnikajúci pod obch.
menom: Ing. Tomáš Pagáčik, miesto podnikania: Ľudovíta Štúra 2047/23-34, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 48 195 626
(ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s § 81 ods. 2 ZKR v znení ku dňu vyhlásenia konkurzu a na základe súhlasu
zástupcu veriteľov, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zo
dňa 28.03.2017, zverejňuje vylúčenie nasledovného hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty (OV
č. 5/2016 zo dňa 05.01.2016):
·
·

osobné motorové vozidlo zn. Hyunday Getz, r.v. 2004 – ojazdené – súpisová hodnota: 1.000 EUR;
PC zostava pozostávajúca z monitora, tlačiarne a skrinky, rôzny r.v. – súpisová hodnota: 150 EUR;

(ďalej len "Hnuteľné veci").
O vylúčenie Hnuteľných vecí požiadal správca príslušný orgán z dôvodu, že v priebehu konkurzu zistil, že Hnuteľné
veci nepodliehajú konkurzu s poukazom na ust. § 72 ods. 1 ZKR. Hnuteľné veci dlžník nevyhnutne potrebuje na
výkon svojej podnikateľskej činnosti.
Z uvedeného dôvodu sa neuplatní ust. § 81 ods. 3 ZKR, podľa ktorého vylúčený majetok správca na požiadanie
prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky a ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
V Žiline, dňa 12.04.2017
JUDr. Marek Olekšák, správca

K008616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ivančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 525, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
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Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Eva Plichtová, PhD., spávca konkurznej pdstaty úpadcu Ladislav Ivančík, nar. 28.2.1975, bytom
Rosina 525, 013 22 Rosina týmto oznamuje, že v zmysle ust. § 96 ods.2) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostavil zoznam pohľadávok proti podstate. Správca
rovnako oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty.
Zástupca veriteľov, veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada. Termín nahliadnutia do zoznamu pohľadávok je možný po predchádzajúcej dohode veriteľa so
správcom.
V Dolnom Kubíne dňa 12.04.2017

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K008617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO:47151935,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 4K/24/2016, že v súlade s ustanovením § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po-Pia od 08:00 hod. do 14:00 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu
z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K008618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvolenská investičná s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 634 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2017 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Zvolenská investičná
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

95

Obchodný vestník 75/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Zvolenská investičná
s.r.o., IČO: 36 634 832, so sídlom: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina, č. k. 1K/3/2017 zo dňa 23.03.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 29.03.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Žilina No. 1K/3/2017 dated 23th of March 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Zvolenská investičná s.r.o., IČO: 36 634 832, with its registered office: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
(hereinafter only as „the Debtor”). This resolution of the District Court in Žilina was published on 29th of
March 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Andrea Šperková, Palárikova 76, 022 01 Čadca, Slovenská republika a v jednom rovnopise
doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k číslu konania
1K/3/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná
na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa; meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo úpadcu; právny dôvod vzniku pohľadávky; poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only as „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: Mgr.
Andrea Šperková, Palárikova 76, 022 01 Čadca, Slovenská republika and in one original to the Okresný súd
Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No. 1K/3/2017. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied
only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The application must
be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: name, surname and residence or name and
seat of the creditor; name, surname and residence or name and seat of the bankrupt; the legal reason of the
establishment of the claim; order of satisfying the claim from the general property; total sum of the claim
(shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment); signature. The claim shall be alleged in
Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the
conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration
by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right.

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment of the condition (hereinafter only as „conditional claim”); the rights connected to the conditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of
the conditional claim In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the
claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate.
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured. If such creditor does
not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against
this property.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. To the
application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic.

Mgr. Andrea Šperková, správca

K008619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2016 S548
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Aktualizácia súpisu majetku oddelenej podstaty úpadcu: Anton Kubačák, nar. 06.12.1973, bytom Vyšný
Koniec 252, 023 54 Turzovka - č.k. 6K/25/2016 :
A) Rodinný dom, súp. č. 6252, postavený v k.ú. Turzovka, na parcele č. 1282, zapísaný na LV č. 3103,
postavený na parcele č. 1282, okres Čadca, obec : Turzovka, vo vlastníctve úpadcu: Kubačák Anton r. Kubačák,
Vyšný Koniec 252, Turzovka, PSČ: 023 54, SR v spoluvlastníckom podiele 1/1, v súpisovej hodnote majetku:
60 000 Eur.
B) Pozemok parc. registra „C“ , druh pozemku : Zastavané plochy a nádvoria, výmera v m2 : 401m –
nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 3103, k. ú. Turzovka, obec : Turzovka, okres Čadca, v spoluvlastníckom podiele
1/1, v súpisovej hodnote majetku : 8.000 Eur.
1. Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Zabezpečená suma :
1) 41 785,12 Eur, deň vzniku: 29.05.2008
Poradie zabezpečovacieho práva : prvé v poradí
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna
zmluva zo dňa 29.04.2008.
Predmetom zabezpečovacieho záložného práva na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
k nehnuteľnostiam a mandátnej zmluvy zo dňa 29.04.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu , nachádzajúce
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

98

Obchodný vestník 75/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

k nehnuteľnostiam a mandátnej zmluvy zo dňa 29.04.2008 sú nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu , nachádzajúce
sa v okrese Čadca, obec : Turzovka, k.ú. Turzovka, zapísané na LV č. 3103 vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu Čadca vyššie identifikované pod bodom A), B).
2.

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa č. 2, Žilina

Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo k nehnuteľnostiam
Zabezpečená suma :
1) 407,15 Eur, deň vzniku: 17.02.2013 - Poradie zabezpečovacieho práva : tretie
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydané Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
2) 60 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, , vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
3) 34,70 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
4) 86,40 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : tretie,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
5) 60,00 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : druhé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5017169/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
6) 43,30 Eur deň vzniku: 17.12.2013 – Poradie zabezpečovacieho práva : druhé,
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5017169/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
7) 68,10 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
8) 75,90 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
9) 53,40 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
10) 31,00 Eur deň vzniku: 17.12.2013, : Poradie zabezpečovacieho práva : tretie.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : zabezpečenie daňovej pohľadávky rozhodnutím o zriadení
záložného práva č. 9500503/5/5019215/2013/Sog, vydaného Daňovým úradom Žilina zo dňa 08.11.2013.
Predmet zabezpečovacie práva :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemok : parcelné číslo 1282 o výmere 401 m2, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria
stavba : súpisné číslo 6252 na parc. č. 1282, druh stavby : rodinný dom čs. 252
Tieto nehnuteľnosti sú vo vlastníctve úpadcu , nachádzajúce sa v okrese Čadca, obec : Turzovka, k.ú. Turzovka,
zapísané na LV č. 3103 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Čadca.
V Martine, dňa 12.04.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K008620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUVOPA, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 889, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 596 797
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2015 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul.29. augusta 8, 813 63 Bratislava, IČO 30807484
Suma prihlásenej pohľadávky: 882,50 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 28.09.2016
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 77

Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31575951
Suma prihlásenej pohľadávky: 154,05 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 16.02.2017
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 78

Veriteľ: Lesy SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO 36038351
Suma prihlásenej pohľadávky: 21 906,87€
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 26.03.2017
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 79

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K008621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO ART, spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 001 546
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K 2/2015 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K2/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VÝZVA
na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich sa podmienok, za ktorých predkladateľ ponuky uzavrie zmluvu
o odplatnom postúpení pohľadávok úpadcu
Vyhlasovateľ:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu AUTO ART spol. s r. o. „v konkurze“, so
sídlom kancelárie Martin, Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, IČO: 33 224 391, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1336 (ďalej len „Správca“ alebo „Vyhlasovateľ“) konajúc s
odbornou starostlivosťou predkladá výzvu na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich sa podmienok, za ktorých
predkladateľ ponuky uzavrie zmluvu o postúpení pohľadávok, ktorá bude uzavretá medzi predkladateľom ponuky,
ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná (ďalej len „Výzva“) v súlade so záväzným pokynom uloženým
zabezpečeným veriteľom ako príslušným orgánom, ktorý udelil správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku
zapísaného v oddelenej podstate, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 116/2015 dňa 19. 06. 2015 pod
položkou K013837 v súpisovej hodnote 143 117,37 Eur, pričom po vyhlásení konkurzu dlžníci zaplatili 4 230,50
Eur, k postúpeniu zostávajú pohľadávky v celkovej účtovnej hodnote 138 886,87 Eur
vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania
na speňaženie majetku spísaného v oddelenej podstate, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 116/2015 pod
položkou K013837 v súpisovej hodnote 138 886,87 Eur, na odplatné postúpenie pohľadávok úpadcu ako celok za
50 % súpisovej hodnoty
Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o postúpenie pohľadávok vyššie špecifikovaných doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke
s označením „Konkurz – AUTO ART “ na adresu správcu: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca, Ul. P. Mudroňa
505/5, 036 01 Martin, poštou, do dátovej schránky správcu alebo osobne do kancelárie správcu najneskôr
v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. tak, aby jej doručenie, resp. prevzatie bolo
zaevidované v stanovenej lehote u vyhlasovateľa. Za včas podané sa nepovažujú Ponuky, ktoré boli v uvedenej
lehote len podané na prepravu poštou resp. kuriérom Vyhlasovateľovi. Na Ponuky doručené po uplynutí lehoty sa
nebude prihliadať.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, v prípade viacerých ponúk správca prihliada na najvyššiu
z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ponuka predkladateľa musí byť písomná a musí obsahovať:
1) všeobecné identifikačné údaje a doklady týkajúce sa Predkladateľa minimálne v rozsahu:
- identifikačné údaje Predkladateľa/fyzickej osoby: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, IČO,
bankové spojenie
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- identifikačné údaje Predkladateľa/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie
- u fyzickej osoby (tuzemskej alebo zahraničnej ) totožnosť fyzickej osoby, vyznačené číslo a platnosť dokladu,
dátum narodenia. Ak Ponuka Predkladateľa - fyzickej osoby bude vyhodnotená ako víťazná, je Predkladateľ –
fyzická osoba, povinný doklad totožnosti predložiť Vyhlasovateľovi v origináli na overenie uvedených údajov v
ponuke
- u tuzemskej právnickej osoby originál/overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra,
nie staršiu ako 30 dní (uznesenie súdu príp. iného orgánu nepovažujeme za doklad nahradzujúci výpis z
obchodného alebo obdobného registra),
- u zahraničnej právnickej osoby originál/overenú kópiu výpisu z príslušného registračného súdu, nie staršiu ako 30
dní, ktorý musí byť súdno-znalecky preložený do slovenského jazyka. Zahraničná fyzická alebo právnická osoba
musí zároveň spĺňať podmienky vyplývajúce z Devízového zákona, aby mohla byť jej Ponuka vyhodnotená;
2) Ponúkanú odplata za postúpenie pohľadávok ako celku, spôsob zaplatenia ponúkanej odplaty
3) Správca vyhodnotí doručené ponuky najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa skončenia ponukového
konania a o výsledku bude v lehote 3 (troch) pracovných dní informovať príslušný orgán a záujemcov a zároveň
v tej istej lehote predloží záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou návrh zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky.
4) Zmluva o postúpení pohľadávok bude uzavretá najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponuky a
oznámenia záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku a zaplatí ponúkanú
odplatu v plnej výške najneskôr v deň podpisu zmluvy bezhotovostnou formou na účet úpadcu. V prípade, že
v stanovenej lehote najúspešnejší záujemca nezaplatí ponúkanú odplatu, správca vyzve druhého najúspešnejšieho
uchádza s druhou najvýhodnejšou ponukou s návrhom na uzavretie zmluvy a zaplatenie ponúkanej odplaty za
postúpenie pohľadávok.
5) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky predložené nižšie ako je stanovená minimálna odplata a ponuky,
ktoré nesplnia stanovené podmienky.
6) Výzva sa považuje za vyhlásenú dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tejto Výzvy v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky.
7) Podmienky ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s Výzvou
sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. a
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
8) Výzva na speňaženie majetku úpadcu nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
V prípade potreby bližšie informácie poskytne správca na vyžiadanie mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk alebo
telefonicky 0905348868, 0434132965.
V Martine dňa 10. 04. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K008622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Babušák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Žabkov 273/8, 974 01 Riečka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.8.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 28/2016 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Okresný súd Banská Bystrica
4K 28/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis podstát – doplnenie o nové súpisové zložky majetku

POHĽADÁVKA
Peňažná pohľadávka vo výške 8.000,- € s príslušenstvom z titulu nezaplatenej časti odmeny za prevod obchodného
podielu v spoločnosti DAJ s.r.o. v súčasnosti so sídlom Nad Plážou 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 080 474,
a to voči Jane Likavcovej, rod. Žarnovičanovej, nar. 15.9.1992, trvale bytom: Rudno nad Hronom 102, 966 51
Rudno nad Hronom.

JUDr. Ivan Kotleba, právca:

K008623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Golianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 518, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.2.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 4K/83/2016-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/83/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota: finančná hotovosť vo výške 2158,00 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota
2158,00 EUR
Iná majetková hodnota: Zložený preddavok slúžiaci ako záloha na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 663,88 EUR, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 663,88 EUR

V Hnúšti, dňa 12. apríla 2017
JUDr. Ján Čipka, správca

K008624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušov 226, 991 42 Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Iná majetková hodnota
Číslo

Opis súpisovej zložky
Umiestnenie majetku
majetku

1

Finančná hotovosť
UniCredit Bank Czech Republic
IBAN:
úpadcu uhradená do
and Slovakia, a.s., pobočka
SK6611110000001407337005
konkurzu
zahraničnej banky

Číslo účtu

Deň zapísania
majetku do
súpisu

Dôvod zapísania
Súpisová
majetku do
hodnota
súpisu

31.03.2017

§ 67 ods. 1 písm.
1.700,- €
a) ZKR

K008625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Výbošťok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 75/2016 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 75/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania 1. schôdze veriteľov
Spisová značka súdneho spisu: 4K 75/2016
Spisová značka správcovského spisu: 4K 75/2016 S1826
Obchodný názov úpadcu: Ján Výbošťok, bytom Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
Nar. : 27. 04. 1977
Miesto konania: Kancelária SKP, Dr. Herza 12, Lučenec
Termín konania: 12. 04. 2017
Začiatok schôdze: 14,30 hod.
Predseda schôdze: RESKON, k.s., správca – Ing. Martina Šufliarska, komplementár
V konkurznej veci úpadcu: Ján Výbošťok, bytom Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
Nar. : 27. 04. 1977
Na začiatku schôdze veriteľov boli prítomní:
1. Správca konkurznej podstaty: RESKON, k.s., - Ing. Martina Šufliarska, komplementár
2. Veriteľ:
a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, pobočka Zvolen,
zastúpený: JUDr. Zdenka Pašková - splnomocnenec
počet hlasov: 2 766 hlasov
Program schôdze:
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Prezentácia
Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
Rôzne, záver

Ad. 1.: Prezentácia veriteľov sa uskutočnila v čase od 14.15 hod do 14.30 hod
Ad. 2.: Správca otvoril schôdzu konkurzných veriteľov v konkurznej veci úpadcu Ján Výbošťok, bytom Obrancov
mieru 185/1, 960 01 Zvolen
Skonštatoval, že schôdza konkurzných veriteľov bola zvolaná oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č.
45/2017, dňa 06.03.2017, s tam uvedeným programom.
Správca ďalej uviedol, že program schôdze konkurzných veriteľov je možné meniť alebo dopĺňať len ak sú na
schôdzi veriteľov prítomní všetci veritelia, ktorí prihlásili svoju pohľadávku a všetci aj prejavia s takouto zmenou
súhlas (§ 35 ods.5 ZKR). Ak tomu tak nie je, schôdza konkurzných veriteľov môže prerokovať aj iné záležitosti,
avšak nemôže o nich hlasovať.
O priebehu schôdze bude spísaná zápisnica. Odpis zápisnice bude doručený súdu. Zápisnica bude súčasťou
správcovského spisu a veritelia tak majú právo do zápisnice nahliadať a majú nárok na odpis zápisnice za úhradu
vecných nákladov podľa § 35 ods. 6 a 7 ZKR, a to 0,17 € za jednu stranu.
Správca skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je prítomný jeden veriteľ prihlásených pohľadávok, resp.
oprávnený zástupca veriteľa s právom hlasovať, a teda v zmysle § 35 ods. 3 ZKR je schôdza konkurzných veriteľov
uznášaniaschopná.
Ad. 3.:
Správca predniesol správu o doterajšom priebehu konania, o činnosti správcu do dnešného dňa zameranú na
zistenie majetku úpadcu, vyhotovenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu. Správca informoval, že v
konkurznom konaní v rámci základnej prihlasovacej lehoty si uplatnili svoju pohľadávku celkom 6 veritelia v celkovej
výške 16 419,72 € a to ako nezabezpečené pohľadávky. Po základnej prihlasovacej lehote bola do kancelárie
správcu doručená jedna prihláška veriteľa vo výške 492,91 €. Žiadna pohľadávka nebola popretá správcom ani
veriteľom a teda celková výška zistených pohľadávok je 16 912,63 €. Zoznam pohľadávok v súlade s ustanovením §
31 ods. 3 ZKR bol konkurznému súdu odoslaný dňa 30.03.2017.
Do súpisu všeobecnej podstaty bol zapísaný nasledovný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
a. preddavok na odmenu a výdavky správcu poukázaný príslušným súdom vo výške 663,88 €,
b. finančná hotovosť vložená úpadcom na účet konkurznej podstaty vo výške 1 670,- €,
c. zrážka zo mzdy poukázaná zamestnávateľom na účet konkurznej podstaty vo výške 60,- €.
Hlasovanie:
Za: veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, pobočka Zvolen –
počet
hlasov
2
766
Proti:
nikto
Zdržali sa: nikto
Bolo prijaté uznesenie č. 1 :
Schôdza veriteľov berie správu o činnosti správcu, stave konkurzného konania a majetku úpadcu
prednesenú správcom na vedomie.
Ad. 4. :
Vzhľadom k tomu, že Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil malý konkurz, správca pristúpil k voľbe zástupcu
veriteľov v súlade s ustanovením § 107 ods. 2 ZKR.
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Spôsob voľby veriteľských orgánov, teda veriteľského výboru a analogicky aj zástupcu veriteľov, vyplýva z
ustanovenia § 37 ods. 1 ZKR. Návrhy na zástupcu veriteľov predkladá predseda schôdze spomedzi prítomných
nezabezpečených veriteľov oprávnených na schôdzi veriteľov hlasovať postupne od nezabezpečeného veriteľa s
najvyšším počtom hlasov, až kým nie je zvolený zástupca veriteľov.
Ak po skončení hlasovania nie je zvolený zástupca veriteľov, pôsobnosť zástupcu veriteľov až do jeho zvolenia
vykonáva súd. O voľbe zástupcu veriteľov sa v tom prípade hlasuje až na nasledujúcej schôdzi veriteľov.
Právo voliť a odvolávať zástupcu veriteľov vrátane práva byť zvolený za zástupcu veriteľov majú všetci
nezabezpečení veritelia, pričom nie je vylúčené, aby veriteľ hlasoval aj sám o sebe.
Správca navrhol, aby za zástupcu veriteľov bol zvolený prítomný veriteľ s najvyšším počtom hlasov, teda
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, pobočka Zvolen – 2 766
hlasov.
Hlasovanie:
Za: veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, pobočka Zvolen –
počet
hlasov
2
766
Proti:
nikto
Zdržali sa: nikto
Bolo prijaté uznesenie č. 2 :
Schôdza veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska
cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, pobočka Zvolen.
Ad. 5. :
Správca konštatoval, že v zmysle § 36 ods. 1 ZKR do pôsobnosti schôdze veriteľov patrí rozhodovanie o výmene
správcu. O výmene správcu sa rozhoduje vždy na prvej schôdzi veriteľov.
V zmysle § 36 ods. 2 ZKR na rokovaní schôdze veriteľov o výmene správcu má prítomný veriteľ oprávnený na
schôdzi veriteľov hlasovať právo navrhnúť do funkcie nového správcu osobu zo zoznamu správcov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti SR podľa osobitného predpisu, t. j. zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení
neskorších predpisov. O návrhoch na nového správcu schôdza veriteľov hlasuje postupne od návrhu veriteľa s
najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na nového správcu nie je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných veriteľov, oprávnených na schôdzi hlasovať.
Podľa § 36 ods. 3 a 4 ZKR ak sa schôdza veriteľov uznesie na výmene správcu, súd bezodkladne po doručení
zápisnice zo schôdze veriteľov jedným uznesením odvolá doterajšieho správcu a ustanoví do funkcie správcu
schváleného schôdzou veriteľov. Súd návrh schôdze veriteľov na výmenu správcu uznesením odmietne, ak
správcovi bráni vo výkone funkcie zákonná prekážka alebo neboli dôvody, aby schôdza veriteľov mohla o výmene
správcu hlasovať.
Správca položil veriteľovi s najvyšším počtom hlasov, ktorým je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska
cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, pobočka Zvolen otázku, či podáva návrh na výmenu správcu. Prítomný
zástupca veriteľa odpovedal, že takýto návrh nepodáva.
Keďže nebola navrhnutá žiadna osoba do funkcie nového správcu, správca dal hlasovať o jeho zotrvaní vo funkcii
správcu, teda o uznesení č. 3.
Hlasovanie:
Za: veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874, pobočka Zvolen –
počet
hlasov
2
766
Proti:
nikto
Zdržali sa: nikto
Bolo prijaté uznesenie č. 3:
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu RESKON, k.s., Dr. Herza 12, Lučenec.
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Prítomný veriteľ nevzniesol námietky proti prijatým uzneseniam č. 1 – 3.
Záverom správca o 14.50 hod. ukončil prvé zasadnutie schôdze veriteľov a prítomnému veriteľovi sa poďakoval za
účasť.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je prezenčná listina.
Lučenec 12. 04. 2017
RESKON, k.s., správca

K008626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru
Spisová značka: 1R/3/2016
Dňa 6. Apríla 2017 o 13.00 zasadal v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti Tatra banka, a.s. na Hodžovom
námestí č. 3 v Bratislave na svojom štvrtom zasadnutí veriteľský výbor (ďalej len Veriteľský výbor) dlžníka Nexis
Fibers a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len Dlžník), ktoré zvolala
z podnetu Dlžníka Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predseda veriteľského výboru (ďalej len
Predseda VV) v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR).
1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili:
a) všetci členovia Veriteľského výboru, t.j.:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky;
DOMO Caproleuna GmbH;
ČSOB Leasing, a.s.;
Československá obchodná banka, a.s.;
RHODIA OPERATIONS SAS.

b) na žiadosť Veriteľského výboru správca v reštrukturalizačnom konaní Dlžníka I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., zast.: Simonom Manduchom, komplementárom (ďalej len Správca);
c) na žiadosť Veriteľského výboru zástupca Dlžníka Milan Pršanec, predseda predstavenstva Dlžníka, Iveta
Zgaburová, člen predstavenstva Dlžníka, Jozef Sabol, člen predstavenstva Dlžníka a Ján Kučeravý, člen
predstavenstva Dlžníka;
d) z podnetu Dlžníka a so súhlasom Veriteľského výboru, pán Ivo Bezloja, majiteľ 100 percent akcíí v Dlžníkovi
(ďalej len Akcionár).
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2. Na úvod Predseda VV skonštatoval, že sú prítomní všetci členovia Veriteľského výboru a že Veriteľský výbor je
v prípade potreby uznášaniaschopný.
3. Následne predseda VV odovzdal slovo predsedovi predstavenstva Dlžníka z podnetu ktorého bol Veriteľský výbor
zvolaný. Predseda predstavenstva Dlžníka oboznámil členov Veriteľského výboru s novými významnými
skutočnosťami, a to jednak ohľadom vysporiadania doteraz nejasnej situácie týkajúcej sa identity akcionára s tým,
že majiteľom 100 percent akcií v Dlžníkovi je pán Ivo Bezloja a súčasne ohľadom podnetu na zmenu plánu zo
strany veriteľa Dlžníka CHEMES, a.s. Humenné, IČO: 31 695 426 a Priemyselný park Chemes, s.r.o., IČO: 36 471
780 (ďalej spoločne len Chemes), ktorý bol doručený Správcovi, a tiež na vedomie Predsedovi VV, dňa 4. Apríla
2017 (ďalej len Podnet).
4. V prvej časti zasadnutia Veriteľského výboru Predseda predstavenstva Dlžníka predstavil p. Bezloja, ktorý
členom Veriteľského výboru vysvetlil okolnosti súvisiace s nadobudnutím akcií v Dlžníkovi a s vysporiadaním
právnych sporov týkajúcich sa týchto akcií; históriu jeho účasti v Dlžníkovi od roku 2010 (pôvodne ako minoritný
akcionár); podporu, ktorú počas reštrukturalizačného konania poskytoval Dlžníkovi (vrátane poskytnutia krízového
preklenovacieho financovania potrebného na zabezpečenie nákupu materiálu a iných základných vstupov pre
kontinuálnu prevádzku podniku). Akcionár taktiež predstavil holdingovú a kapitálovú štruktúru svojich spoločností, jej
základné finančné ukazovatele a podnikateľskú stratégiu. Akcionár a členovia predstavenstva Dlžníka následne
poukázali na potrebu pokračovania v stabilizovaní finančnej a obchodnej situácie Dlžníka aj po schválení
reštrukturalizačného plánu a potrebu kontinuálnej podpory Dlžníka za strany Akcionára.
5. V druhej časti zasadnutia Veriteľského výboru Správca a predseda predstavenstva Dlžníka vysvetlil Veriteľskému
výboru podstatné obsahové náležitosti Podnetu, ktorým Chemes navrhuje Správcovi doplniť do reštrukturalizačného
plánu novú reštrukturalizačnú metódu a to predaj podniku Dlžníka Chemes-u a takto zmenený reštrukturalizačný
plán prijať na schvaľovacej schôdzi veriteľov resp. zaradiť takúto žiadosť do rozpravy na schvaľovacej schôdzi
veriteľov. Správca členom Veriteľského výboru zdôraznil skutočnosť, že odhliadnuc od otázky, či je v tejto fáze
reštrukturalizačného konania takýto podnet právne možný, v každom prípade je akákoľvek zmena plánu takéhoto
charakteru možná len so súhlasom Dlžníka, ktorý musí uvedenú skutočnosť vyhodnotiť s odbornou starostlivosťou.
Naopak, bez súhlasu Dlžníka nie je možné reštrukturalizačný plán meniť. V nadväznosti na to sa vyjadrili všetci
členovia predstavenstva Dlžníka, že vyslovujú jednohlasnú podporu Akcionárovi s tým, že zotrvanie Akcionára
v Dlžníkovi v porovnaní s prípadným predajom podniku je pre nich garanciou zabezpečenia stability Dlžníka
a zabezpečenia získania ďalšej finančnej výpomoci (v prípade potreby nad rámec sumy cca. 1.5 milióna Eur
poskytnutej v priebehu reštrukturalizačného konania zo strany Akcionára). Súčasne členovia predstavenstva
Dlžníka oboznámili členov Veriteľského výboru so svojím zámerom odstúpiť z funkcie členov predstavenstva
Dlžníka v prípade, ak sa schváli reštrukturalizačný plán bez účasti Akcionára v Dlžníkovi predajom podniku.
6. Po následnej diskusii sa členovia Veriteľského výboru poďakovali členom predstavenstva Dlžníka, Správcovi a
Akcionárovi za prezentáciu ich stanovísk a požiadali Správcu, členov predstavenstva Dlžníka ako aj Akcionára aby
tieto stanoviská dodali aj v písomnej forme do spisu vedeného Správcom.
Následne Predseda VV ukončil jeho štvrté zasadnutie

V Bratislave, dňa 6. Apríla 2017
Za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predsedu Veriteľského výboru

____________________________________
Renátus Kollár
konateľ spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
na základe plnej moci
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K008627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z neformálneho stretnutia členov veriteľského výboru
Spisová značka: 1R/3/2016
1. Na návrh a na pozvanie od spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, IČO: 31 695 426 (ďalej len Chemes) a pána
Jána Molnára, majiteľa akcií v spoločnosti Chemes a spoločnosti MOF INVEST, a.s., IČO: 31 734 456, sa dňa 7.
Apríla 2017 o 8.30 v sídle spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 v Bratislave uskutočnilo
stretnutie medzi členmi veriteľského výboru dlžníka Nexis Fibers a.s., v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1,
066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.
10340/P (ďalej len Dlžník), zástupcami Chemes-u, pánom Jánom Molnárom a ďalšími osobami podľa textu nižšie.
2. Pôvodný zámer stretnutia bolo vyhovieť návrhu spoločnosti Chemes a pánovi Molnárovi ako majiteľovi
spoločnosti, aby na osobnom stretnutí poskytol veriteľom zvolených za členov veriteľského výboru viacej informácii
ohľadom podnetu na zmenu plánu, ktorý bol spoločnosťou Chemes doručený Správcovi, a tiež Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky ako predsedovi veriteľského výboru na vedomie, dňa 4. Apríla 2017 (ďalej len Podnet).
Malo ísť o informačné stretnutie bez potreby zvolania formálneho zasadnutia veriteľského výboru.
3. Deň predchádzajúci tomuto stretnutiu, t.j. 6. Apríla 2017, sa uskutočnilo štvrté zasadnutie veriteľského výboru
(ďalej len Veriteľský výbor alebo VV) na ktorom sa členom VV predstavil pán Ivo Bezloja, majiteľ 100 percent akcií
v Dlžníkovi (ďalej len Akcionár) (viď zápisnica z VV zo dňa 6. Apríla 2017). V nadväznosti na toto zasadnutie a
informácie diskutované na zasadnutí VV dňa 6. Apríla, využil Akcionár príležitosť v prípade dodatočnej pozvánky
zúčastniť sa na osobnom stretnutí s pánom Molnárom za účasti členov VV. Za týmto účelom sa Akcionár dňa 7.
Apríla 2017 dostavil osobne do priestorov OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, a bol pripravený na
požiadanie zúčastniť sa stretnutia.
4. Stretnutie začalo o 8.30 a zúčastnili sa ho nasledovní účastníci:
a) všetci členovia Veriteľského výboru, t.j.:
i. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky a jej právny zástupca z AO
ii. DOMO Caproleuna GmbH;
iii. ČSOB Leasing, a.s.;
iv. Československá obchodná banka, a.s.;
v. RHODIA OPERATIONS SAS.
b) zástupcovia spoločnosti Chemes a pán Ján Molnár, majiteľ akcií v Chemes, s poradcami a právnymi zástupcami
c) zástupcovia bánk Tatra banka, a.s. a OTP Banka Slovensko, a.s.
5. Pán Molnár zúčastneným objasnil podstatné časti Podnetu, ktorým Chemes navrhuje Správcovi doplniť do
reštrukturalizačného plánu novú reštrukturalizačnú metódu a to predaj podniku Dlžníka Chemes-u a takto zmenený
reštrukturalizačný plán prijať na schvaľovacej schôdzi veriteľov resp. zaradiť takúto žiadosť do rozpravy na
schvaľovacej schôdzi veriteľov. Následne pán Molnár informoval o krízovej situácii ohľadom dodávok energie
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schvaľovacej schôdzi veriteľov. Následne pán Molnár informoval o krízovej situácii ohľadom dodávok energie
Dlžníkovi zo strany Chemes a o komerčných a právnych rizikách z toho vyplývajúcich pre Dlžníka a Chemes,
vrátane situácie, ktorá by viedla ku konkurzu na majetok Dlžníka.
6. Nasledovala interná diskusia členov Veriteľského výboru o vzniknutej situácii bez účasti pána Molnára, jeho
poradcov a zástupcov spoločnosti Chemes. Po diskusii členovia Veriteľského výboru opätovne prizvali na stretnutie
p. Molnára a Chemes, poďakovali za prezentáciu ich stanovísk a súčasne so súhlasom p. Molnára a spoločnosti
Chemes, z ktorých podnetu bolo stretnutie zvolané, prizvali do rokovacej miestnosti aj Akcionára a Dlžníka.
7. Následne členovia Veriteľského výboru vyjadrili nasledovné stanovisko adresované obidvom zúčastneným
stranám, t.j. spoločnosti Chemes a pánovi Molnárovi ako jej majiteľovi na jednej strane a Akcionárovi a Dlžníkovi,
zastúpeným pánom Jánom Kučeravým, členom predstavenstva Dlžníka, na druhej strane:
a. Je nepochybné, že nastala patová situácia ohľadom úspešnosti reštrukturalizácie Dlžníka. Každá zo strán
argumentuje výhradne v prospech svojho riešenia. Akcionár a Dlžník trvá na existujúcom znení
reštrukturalizačného plánu s tým, že Akcionár ostane naďalej majiteľom 100 percent akcií v Dlžníkovi.
Chemes/pán Molnár trvá na potrebe zmeny reštrukturalizačného plánu v zmysle Podnetu (t.j. prevod
podniku z Dlžníka na obchodnú spoločnosť patriacu do holdingu pána Molnára za kúpnu cenu a podmienok
uvedených v Podnete). Obidve strany sa zhodujú v tom, že zabezpečenie dlhodobej dodávky energie
Chemes-om Dlžníkovi je kritická téma, bez vyriešenia ktorej je reálne riziko konkurzu Dlžníka, avšak
nateraz neexistuje ani náznak riešenia tejto situácie. Každá zo strán navyše tvrdí, že v prípade neprijatia
výhradne jej riešenia existuje reálna hrozba konkurzu Dlžníka, z obchodných alebo prevádzkových
dôvodov.
b. Neexistencia dohody je čiastočne spôsobená tým, že Akcionár začal oficiálne komunikovať až minulý
týždeň. Takisto, konkrétnejší návrh na prevod podniku a na majetkovú injekciu zo strany Chemes-u bol
podaný do spisu 4. Apríla 2017.
c. V stave takejto časovej tiesne 3 dni pred konaním schvaľovacej schôdze, a súčasnom tlaku z oboch strán
na poskytnutí podpory výhradne “ňou“ prezentovanému riešeniu, bez toho, aby zjavne medzi stranami
prebiehala náležitá komunikácia, si členovia Veriteľského výboru uvedomujú svoje povinnosti vyhodnotiť
situáciu s odbornou starostlivosťou, v spoločnom záujme všetkých veriteľov a v prospech zachovania
podniku Dlžníka mimo konkurzného konania. V tomto duchu apelujú na obidve strany a očakávajú, že:
i. do konania schvaľovacej schôdze dňa 11. Apríla 2017 prebehnú intenzívne rokovania medzi stranami
v snahe nájdenia kompromisného riešenia o ktorých budú všetci veritelia zúčastnení na schvaľovacej
schôdzi náležite informovaní počas rozpravy na schvaľovacej schôdzi;
ii. počas rozpravy na schvaľovacej schôdzi vyjadria strany ich aktuálny postoj ohľadom Podnetu a ním
navrhovanej zmeny reštrukturalizačného plánu; a
iii. počas rozpravy na schvaľovacej schôdzi môže vyvstať nový podnet na dodatočnú zmenu
reštrukturalizačného plánu smerujúci k dohodnutiu akceptovateľného riešenia pre obe strany pri súčasnom
zachovaní podnikania Dlžníka a maximalizácii výťažku pre veriteľov.
8. Stretnutie skončilo o 12.30. Prítomní účastníci podpísali prezenčnú listinu, ktorá je v prílohe tejto zápisnice.
Zápisnicu a prezenčnú listinu predkladáme do súdneho spisu a spisu vedeného správcom. Takisto navrhujeme
správcovi zverejnenie tejto zápisnice v Obchodnom vestníku pre informovanosť účastníkov reštrukturalizačného
konania o aktuálnej situácii.

K008628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šarišský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďačov 88, 082 71 Ďačov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.3.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2NcKR 19/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2NcKR 19/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo veci oddlženia dlžníka Jozef Šarišský, nar. 3.3.1971, Ďačov 88, správca oznamuje, že suma 1.200,- EUR,
poskytnutá dlžníkom na uspokojenie svojich záväzkov v zmysle uznesenia súdu, bola rozvrhnutá :
- 331,94 €

odmena správcu podľa §24 ods. 1 vyhl. 665/2005 Z.z. vo výške 5% - najmenej 331,94 €

- 30,00 €
odmena za vedenie kancelárie správcu podľa §24b, písm. e) vyhl. 665/2005 Z.z., účinnej od 1.3.2017
za mesiac 03/2017
- 838,06 €

na rozdelenie veriteľom (pomerom 2,81053% zo zistenej pohľadávky) :

1/ DS service s.r.o. Prešov - 70,05 EUR
2/ Komunálna poisťovňa a.s. - 3,86 EUR
3/ PROFI CREDIT Slovakia s.r.o. - 13,73 EUR
4/ Prvá stav. sporiteľňa a.s. - 214,32 EUR
5/ Tatra banka a.s. - 94,52 EUR
6/ Všeobecná úverová banka a.s. - 182,14 EUR
7/ BRE Bank SA, pob. mBank v SR - 40,29 EUR
8/ POHOTOVOSŤ s.r.o. - 70,58 EUR
9/ Home Credit Slovakia a.s. - 30,50 EUR
10/ Consumer Finance Holding - 118,07 EUR

K008629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schwartzová Martina, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene
ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu Bc. Martina Schwartzová, bytom
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa, nar.: 19.01.1990 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 34 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 29.05.2017 o 13.00 hod.
(prezentácia od 12.45 hod!), na adrese : Tkáčska 2, 080 01 Prešov, 3. poschodie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu,
3. Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Rôzne, Záver.

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

V Prešove, dňa 12.04.2017
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K008630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schwartzová Martina, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene
ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu Bc. Martina Schwartzová, bytom
Obrancov mieru 523/17, 064 01 Stará Ľubovňa, nar.: 19.01.1990 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle
ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty Úpadcu:

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

Číslo
zložky

súpisovej Deň zápisu majetku do Dôvod zapísania majetku
Popis
súpisu
do súpisu

Súpisová hodnota v €

Hotovosť Úpadcu zložená na
účet súdu
1700

1.

12.04.2017

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2.

12.04.2017

ust. § 67 ods. 1 písm. b)
Zrážky zo mzdy
ZKR

maximálna výška v súlade s ust. §
72 ods. 2 ZKR

V Prešove, dňa 12.04.2017

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K008631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROTECHNIK - SL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 495 514
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 81 ods. 2 ZKR zverejňuje vylúčenie nižšie uvedené majetku zo súpisu majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VÚB, a.s.:
A. Pohľadávky úpadcu voči spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., so sídlom
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO:31 355 161 (ďalej len „STRABAG“):
Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník - ulica, číslo Dlžník - mesto Dlžník - PSČ Dlžník - IČO Súpisová hodnota v €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

3 792,81 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

9 084,27 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

4 215,33 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

2 122,10 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

2 519,85 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

3 109,85 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

5 122,70 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

6 755,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

3 829,65 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

6 127,62 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

687,83 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

759,25 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

4 145,25 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

971,52 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

2 397,25 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

1 300,50 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

119,45 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

105,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

139,14 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

2 026,73 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

634,87 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

352,10 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

144,34 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

2 709,55 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

1 030,60 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

733,17 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

529,30 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

52,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

112,35 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

86,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

400,60 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

1 821,63 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

1 112,95 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

264,48 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

1 476,60 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

108,40 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

2 061,10 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

156,06 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

312,30 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

186,91 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

366,47 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

312,60 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

204,15 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

177,90 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

214,90 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

2 142,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

215,10 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

145,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

518,08 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

1 989,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

2 465,48 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

791,30 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

1 154,89 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

1 154,00 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

81,47 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

471,40 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

813,19 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

921,54 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

836,90 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

1 082,70 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

357,50 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

242,70 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

401,20 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

188,18 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

170,05 €
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STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

226,10 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

509,57 €

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Mlynské nivy 61/A

Bratislava

820 15

31355161

5 277,62 €

Deň vylúčenia: 03.04.2017
Dôvod vylúčenia: Peňažné pohľadávky zanikli v súlade s § 54 ZKR jednostranným započítaním vzájomných
pohľadávok, uskutočneným zo strany spoločnosti STRABAG v dôsledku čoho vyššie uvedené peňažné pohľadávky
nie je možné v konkurze speňažiť.
B. Peňažné pohľadávky úpadcu voči spoločnosti PROPERTY HOLDING, a.s., so sídlom Panenská 13, 811 03
Bratislava, IČO: 36 358 606 (ďalej len „PROPERTY HOLDING“):
Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník - ulica, číslo

Dlžník - mesto

Dlžník - PSČ

Dlžník - IČO

Súpisová hodnota v €

PROPERTY HOLDING, a.s.

Panenská 13

Bratislava

811 03

36358606

9 948,48 €

PROPERTY HOLDING, a.s.

Panenská 13

Bratislava

811 03

36358606

9 272,92 €

PROPERTY HOLDING, a.s.

Panenská 13

Bratislava

811 03

36358606

9 398,80 €

PROPERTY HOLDING, a.s.

Panenská 13

Bratislava

811 03

36358606

4 577,53 €

PROPERTY HOLDING, a.s.

Panenská 13

Bratislava

811 03

36358606

24 627,24 €

Deň vylúčenia: 03.04.2017
Dôvod vylúčenia: Peňažné pohľadávky zanikli v súlade s § 54 ZKR jednostranným započítaním, uskutočneným zo
strany spoločnosti PROPERTY HOLDING v dôsledku čoho vyššie uvedené peňažné pohľadávky nie je možné
v konkurze vymôcť.
C. Peňažná pohľadávka voči Ing. Vojtech Lorenc – LORES, s miestom podnikania Národná trieda255/34, 040
01 Košice, IČO: 45 388 580 (ďalej aj „Vojtech Lorenc - LORES“):

Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník - ulica, číslo

Dlžník - mesto

Dlžník - PSČ

Dlžník - IČO

Súpisová hodnota v €

Ing. Vojtech Lorenc - LORES

Národná trieda 255/34

Košice

040 01

45388580

0,00 €

Deň vylúčenia: 03.04.2017
Dôvod vylúčenia: Správca podal na Okresnom súde Košice I návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie
sumy 47 135,94 EUR s príslušenstvom voči žalovanému Vojtech Lorenc - LORES. Žalovaný v konaní podal voči
platobného rozkazu odpor, v ktorom namietol, že pohľadávka sa premlčala ešte pred vyhlásením konkurzu na
majetok Úpadcu. Nakoľko námietka premlčania zo strany žalovaného v súdnom konaní bola dôvodná, pohľadávku
úpadcu voči dlžníkovi Vojtech Lorenc - LORES nebolo možné v súdnom konaní úspešne vymôcť, a teda v konkurze
je táto pohľadávka nespeňažiteľná.
D. Peňažná pohľadávka úpadcu voči spoločnosti MODERNA, s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 19, 903 01
Senec, IČO: 35 718 072 (ďalej aj „MODERNA“) :
Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Dlžník - ulica, číslo

Dlžník - mesto

Dlžník - PSČ

Dlžník - IČO

Súpisová hodnota v €

MODERNA, s.r.o.

Diaľničná cesta 19

Senec

064 01

35718072

0,00 €
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Deň vylúčenia: 03.04.2017
Dôvod vylúčenia: Správca podal na Okresnom súde Bratislava III návrh na vydanie platobného rozkazu
o zaplatenie sumy 304,06 EUR s príslušenstvom voči spoločnosti MODERNA. Žalovaný v konaní podal voči
platobného rozkazu odpor, v ktorom s odkazom na § 388 Obchodného zákonníka vzniesol námietku premlčania.
Nakoľko námietka premlčania zo strany žalovaného v súdnom konaní bola dôvodná, pohľadávku úpadcu voči
spoločnosti MODERNA nebolo možné v súdnom konaní úspešne vymôcť a v konkurze je táto pohľadávka
nespeňažiteľná.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR majetok vylúčený podľa odseku 1 príslušného ustanovenia, správca na
požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov,
správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
SKP, k.s., správca

K008632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku 1.kolo
JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Kozák, nar.26.10.1977, podnikajúci pod
obchodným menom Stanislav Kozák – TEOS-SK s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO:
41 632 001 oznamuje zahájenie verejného ponukového konania – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do
konkurznej podstaty podľa zverejneného súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku OV11/2017 dňa
17.01.2017 :
·

Osobné motorové vozidlo EČ: VT-997BM, Renault Megane M, strieborná metalíza svetlá, rok výroby 2006,
číslo karosérie VF1KMRF0533712968, Súpisová hodnota majetku 1.500 Eur

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením
„Konkurz 4K/40/2016 PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou, najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky
voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú
vylúčené blízke osoby úpadcu, resp. osoby, v ktorom má úpadca alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú
účasť.
3. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
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4. Záujemcovia predložia záväzný návrh cenovej ponuky na osobné motorové vozidlo EČ: VT-997BM, Renault
Megane M, strieborná metalíza, svetlá, rok výroby 2006, číslo karosérie VF1KMRF053371296, pričom najnižšie
podanie je stanovené na sumu 300 EUR.
5. Obhliadku vyššie uvedeného osobného motorového vozidla je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so
správcom konkurznej podstaty na telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64. Špecifikáciu osobného
motorového vozidla ako aj Pokyn na zabezpečenie ponukového konania je možné obdŕžať priamo v kancelárii
správcu konkurznej podstaty.
6. Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. O predložených ponukách informuje správca zástupcu veriteľov. O výsledkoch oboznámenia
sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Zástupca veriteľov má právo sa zúčastniť na otvorení obálok.
Zástupca veriteľov môže neprijať všetky predložené ponuky záujemcov, ak sú podľa jeho názoru nízke. Výsledok
ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
7. Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
a bude odsúhlasený zástupcom veriteľov. V prípade rovnocenných ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí
predložili najvyššie rovnocenné ponuky na prípadné doplnenie ponuky. Víťaz ponukového konania uzavrie so
správcom kúpnu zmluvu v lehote do 15 dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s tým, že kúpnu
cenu je povinný uhradiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

JUDr. Marián Novikmec, správca

K008633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVITSTROJ, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 568
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlasovateľ BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu SVITSTROJ, a.s., so sídlom Štúrova
101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568 (ďalej ako "úpadca"), týmto v súlade so záväznými pokynmi príslušných orgánov
ponúka v II. kole ponukového konania časť podniku úpadcu.
II. kolo ponukového konania na predaj časti podniku má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·

oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku po predchádzajúcom súhlase
zabezpečených veriteľov a veriteľského výboru;
zakúpenie podmienok ponukového konania je za poplatok 100 EUR bez DPH;
lehota na predkladanie ponúk bude do 12.05.2017 do 15:00 hod.;
záujemca v ponukovom konaní je povinný vopred zaplatiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny, ktorá bude slúžiť ako zmluvná pokuta v prípade nezaplatenia ponúknutej kúpnej
ceny;
miesto doručovania ponúk: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10,
811 07 Bratislava;
termín obhliadky po dohode so správcom;

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
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Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca emailom na základe jeho predošlej
žiadosti a zaplatenia poplatku vo výške 100 EUR. Požiadať o zaslanie podmienok možno emailom na:
j.paskova@bankruptcy.sk resp. telefonicky: Mgr. Jana Pašková tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň
vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
V Poprade, dňa 12.04.2017

K008634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrkopiesky Batizovce, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Batizovce 674, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 709 401
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v
obvode Okresného súdu Prešov: Námestie slobody 2/3, 066 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako „Nariadenie“)
oznamujeme, že dňa 31.03.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 64/2017 publikované Uznesenie Okresného súdu
Prešov č.k. 4R/1/2017 zo dňa 24.03.2017, ktorým Okresný súd Prešov rozhodol o povolení reštrukturalizácie voči
obchodnej spoločnosti Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., so sídlom Batizovce 674, 059 35 Batizovce, Slovenská
republika, IČO: 31 709 401, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:
2375/P (ďalej aj len ako „Dlžník“) a ako správcu ustanovil obchodnú spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom
na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika, IČO: 50 556 533 zapísanú v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 615/S, zapísanú v zozname správcov pod číslom
S1830, sídlo príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (hereinafter
referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Prešov by resolution No. 4R/1/2017
adopted on the 24.03.2017 and published in the Commercial Bulletin No. 64/2017 on 31.03.2017 authorized the
restructuring of the company Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., ID No.: 31 709 401, Batizovce 674, 059 35 Batizovce
(hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed company M&L insolvency, k.s., ID No.: 50 556 533,
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, as the trustee of the Debtor in the restructuring procedure.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation.
Podľa ust. § 120 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len ako „ZKR“): Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie
majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v
reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia
reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
According to § 120 section 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“): Unless this Act provides otherwise, the right to enforce its claims during the
restructuring procedure may only those creditors, who filed their receivables in the manner prescribed by this Act. If
such claims are not enforced during the restructuring proceeding duly and timely by application, the right to enforce
such claims against the debtor shall expire in case of ratification of the restructuring plan by the court.
Podľa ust. § 121 ZKR: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do
30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 sa
použije primerane.
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According to § 121 BRA: Application shall be filed in one counterpart at the trustee, and it must be delivered to the
trustee within 30 days after the authorization of the restructuring. Application delivered after the period shall be
disregarded. Provision of Article 28 (6) shall apply mutatis mutandis.
Podľa ust. § 122 ZKR: (1) Ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 sa použijú primerane. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
(2) Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to
len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
(3) Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
(4) Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada.
According to § 122 BRA: (1) Provisions of Article 29 (1) to (6) and (8) shall apply mutatis mutandis. If it is a secured
receivable, in the application must be duly and timely claimed also the security right, otherwise the receivable shall
be in the restructuring procedure deemed as unsecured receivable.
(2) The application may be corrected or amended only in way that the trustee will replace the original application by
new application and only until expiration of period for filing receivables.
(3) Upon request the trustee shall issue to creditor confirmation that his receivable was registered in the list of
receivables.
(4) If there are doubts, the trustee may anytime during the restructuring procedure submit the receivable to the court
to decide whether the receivable should be taken into account.
Podľa ust. § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR: (1) Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis.
(2) Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
(3) V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
(4) Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
(5) Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí
správca
s
odbornou
starostlivosťou.
(6) K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
(8) Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
According to § 29 section 1 to 6 and 8 BRA: (1) The application must be filed using a prescribed form and must
contain essential requirements, otherwise the application shall be disregarded. The essential requirements of the
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contain essential requirements, otherwise the application shall be disregarded. The essential requirements of the
application are: (a) name, surname and residence or company name and registered seat of the creditor, (b) name,
surname and residence or company name and registered seat of the debtor, (c) legal ground of creation of the
receivable, (d) order of satisfaction of the receivable from the general bankruptcy estate, e) total amount of the
receivable, (f) signature.
(2) For each secured receivable must be filed a separate application containing secured amount, type, order, subject
and legal ground of creation of security right.
(3) The application of conditional receivable must also contain the fact, on the basis of which the receivable shall be
created, or the condition, subject to which is the creation of the receivable.
(4) The total amount of the receivable shall be in the application split between the principal and appurtenances,
while the appurtenances shall be split according to legal ground of creation.
(5) The receivable shall be claimed in Euro currency. If the receivable is not claimed in Euro currency, the amount of
the receivable shall be determined by the trustee by conversion according to reference exchange rate determined
and announced on the day of announcement of bankruptcy by European central bank or Nation Bank of Slovakia. If
the receivable is claimed in currency, which reference exchange rate is not determined and announced by European
central bank nor by Nation Bank of Slovakia, the amount of the receivable shall be determined by the trustee with
the professional care.
(6) To the application shall be attached documents evidencing the facts stated in the application. Creditor, who is an
accounting entity, shall in the application present a statement, whether he is accounting the receivable in the
bookkeeping, in what extent, eventually reasons why he is not accounting the receivable in the bookkeeping.
(8) The creditor who does not have in the territory of the Slovak Republic residence or registered seat or branch
office of enterprise is required to appoint the representative for delivering with residence or registered seat in the
territory of the Slovak Republic and the creditor shall notify in writing the appointment of the representative to
trustee, otherwise the documents will be delivered to him only by publishing in the Commercial Bulletin.
Podľa článku 41 Nariadenia Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum
jej vzniku a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným
právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
According to Article 41 of Regulation A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate
the nature of the claim, the date on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security
in rem or a reservation of title in respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.

K008635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ POKRAČOVANIA SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
V reštrukturalizačnej veci dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, 066 12
Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P
(ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 147 ods. 4 ZKR, týmto správca zvoláva pokračovanie schvaľovacej schôdze,
ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2017 o 12:00 hod. v budove Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51, 066 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2017 o 12:00 hod. v budove Hotela Ali Baba, na adrese Námestie Slobody 51, 066 01
Humenné vo Veľkej kongresovej sále nachádzajúcej sa na 1. NP.
Dôvod odročenia hlasovania o prijatí plánu:
Schvaľovacia schôdza prijala uznesenie, ktorým odročila hlasovanie o prijatí plánu o 15 dní v súlade s ust. § 147
ods. 3 ZKR za tým účelom, aby Dlžník ako predkladateľ Plánu s odbornou starostlivosťou zvážil zapracovanie
zmien, potreba vykonania ktorých vyplynula z rozpravy.
S obsahom reštrukturalizačného plánu v znení prípadných zmien vykonaných Dlžníkom ako predkladateľom plánu
podľa pripomienok schvaľovacej schôdze sa môžu účastníci plánu oboznámiť počnúc dňom 24.04.2017 v kancelárii
správcu pre Prešovský kraj na adrese: Slánska 20A, 080 06 Prešov, každý pracovný deň od 7:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod. Termín je potrebné dohodnúť si aspoň jeden pracovný deň pred samotnou
realizáciou oboznámenia sa s reštrukturalizačným plánom v znení prípadných zmien vykonaných Dlžníkom ako
predkladateľom plánu podľa pripomienok schvaľovacej schôdze na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom
e-mailu na: presov@irkr.sk
Program pokračovania schvaľovacej schôdze:
1) Otvorenie pokračovania schvaľovacej schôdze;
2) Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;
3) Záver.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. Pokračovanie schvaľovacej schôdze sa
začne o 12:00 hod.
Usmernenie k prezentácii účastníkov pokračovania schvaľovacej schôdze veriteľov a jej priebehu:
1) Právo zúčastniť sa na pokračovaní schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu; za jedného účastníka plánu
sa môžu zúčastniť schvaľovacej schôdze maximálne dve osoby. Účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov alebo
členov štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
2) Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra (informatívny), nie starší ako 3 mesiace, zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál splnomocnenia
s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schvaľovacej
schôdzi.
3) Prezentácia bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné dostaviť sa na miesto konania schvaľovacej
schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby prezentácia
mohla byť ukončená o 12:00 hod.
4) Nakoľko bolo hlasovanie schvaľovacej schôdze o prijatí plánu odročené, za prijatie plánu možno hlasovať aj
písomne. Písomné hlasovanie je platné, ak je doručené správcovi najneskôr deň pred hlasovaním o prijatí plánu,
pravosť podpisu písomne hlasujúceho je úradne osvedčená a z obsahu písomného hlasovania je nepochybné, či
hlasujúci hlasoval za prijatie plánu alebo proti prijatiu plánu.
V Prešove, dňa 11.04.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K008636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hanušovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 26K/40/2015 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/40/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jana Koľveková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Stanislav Hanušovský, nar. 5. 6. 1958, trv. bytom:
Široká 5, 040 01 Košice, týmto oznamuje, že dňa 10. 4. 2017 bola do kancelárie správcu doručená, po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Union zdravotná
poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava, IČO: 36 284 831 s celkovou uplatnenou sumou 72,70 EUR. Pohľadávky
veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s ust. § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K008637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca konkurznej podstaty úpadcu Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze, Hviezdoslavova 46, 071 01
Michalovce, IČO: 31 712 835 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zapísal dňa 12.4.2017 zistený majetok úpadcu – pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú zložku:
1/ Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Poistné plnenie zo škodovej udalosti 9562663114 v sume 55,60 Eur vyplatené obchodnou spoločnosťou
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava na základe poistnej
zmluvy číslo 6584100394.
Súpisová hodnota: 55,60 Eur
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
JUDr. Marián Novikmec, správca

K008638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Idanská 2/772, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2015, S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci úpadcu Róbert Kovács, nar. 13.07.1967, bytom Idanská 772/2, 040 11 Košice správca podstaty
zverejnil v OV č. 57/2016, deň vydania 23.3.2016 výšku všeobecnej podstaty – peňažná hotovosť vo výške 1700,-EUR. Pri písaní výšky peňažnej hotovosti došlo k pisárskej chybe. Po oprave správne má byť výška všeobecnej
podstaty – peňažná hotovosť vo výške 1660,-- EUR. Výška všeobecnej podstaty sa vzťahuje ku dňu 23.03.2016.
JUDr. Igor Varga,
správca KP

K008639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM, a. s., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojničná 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 627
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Milan Polončák PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1287 správca úpadcu: SSIM, a. s., Košice, Zbrojničná
12, 040 01 Košice (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Označenie veriteľa: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 104,53 €
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 89,29 €
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 8,65 €
Počet uplatnených pohľadávok: 3
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 66,67,68
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 3.04.2017

K008640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hikl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 268, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1976
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Gyüreová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2016 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Číslo účtu (názov a forma vkladu): Číslo účtu SK39 0900 0000 0051 2629 5847,
Názov: Radoslav Hikl, Forma vkladu: bežný účet;
Peňažné prostriedky vložené úpadcom: 1 700,00; mena: EUR;
banka (alebo iná inštitúcia): Slovenská sporiteľňa, a.s.;
súpisová hodnota majetku: 1 700,00 EUR

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: televízny prijímač čiernej farby, zn. Panasonic Viera, Uhlopriečka: 42"/107 cm
Zakúpený v roku 2012; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 290,00 EUR

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: DVD prehrávač čiernej farby DP542H, zn. LG
Zakúpený v roku 2012; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 20,00 EUR

JUDr. Veronika Gyüreová, správca

K008641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
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Obchodný vestník 75/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.04.2017

Okresný súd Košice I
31K/10/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové
číslo

Súpisová zložka majetku

Deň
zápisu

14.

Peňažná pohľadávka - zrážka zo mzdy za mesiac marec
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
12.4.2017
652,79-€
2017 v rozsahu podliehajúcom konkurzu
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu

Dôvod zápisu

Súpisová
hodnota

K008642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 421/22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Poradové
číslo
20.
21.

Deň
zápisu

Súpisová zložka majetku

Peňažná pohľadávka z pracovného pomeru-zrážka zo mzdy za
12.4.2017
mesiac marec 2017 v rozsahu podliehajúcom konkurzu
.
Peňažná pohľadávka z výsluhového dôchodku za mesiac marec 12.4.2017
v rozsahu podliehajúcom konkurzu

Dôvod zápisu

Majetok
podliehajúci
konkurzu,
129,01-€
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
190,94-€
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
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Súpisová
hodnota

