Obchodný vestník 8/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2017

K000603
Spisová značka: 4K/59/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DUFONEV R.C. a.s., so sídlom Lidická 2030/20,
Černá Pole, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 255 38 748, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Sanbal AT s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 35 947 331
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243
Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1)
alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000604
Spisová značka: 26K/35/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: PLASTOKNO, s.r.o. Košice, so sídlom Pri Hati 1, 040 31
Košice, IČO: 31 669 891 o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska č. 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zastúpená: Tomaš Kušnír, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Pajštúnska č.
5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 316 843 na povolenie vstupu do konania takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: PLASTOKNO, s.r.o. Košice, so sídlom Pri Hati 1, 040 31
Košice, IČO: 31 669 891 o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska č. 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zastúpená: Tomaš Kušnír, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Pajštúnska č.
5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 316 843 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom:
Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel,
a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 do pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok na tunajšom súde pod č. 168 až 179.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa 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).

Okresný súd Košice I dňa 5.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K000605
Spisová značka: 26K/64/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Imrich Krupička, narodený: 13.06.1967, trvale bytom Dolný
Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa proti dlžníkovi: T SILVER, a.s. v likvidácii, so sídlom Popradská 64/I., 040 11 Košice, IČO: 36 458 911 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: T SILVER, a.s. v likvidácii, so sídlom Popradská 64/I., 040
11 Košice, IČO: 36 458 911.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 4.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, 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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K000606
Spisová značka: 26K/66/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: REGIO-PHARM, a.s. Košice v likvidácii, so sídlom Kováčska 37,
040 01 Košice, IČO: 31 657 796, zast. likvidátorom Mgr. Tomáš Szalontay, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová
3, 040 01 Košice, IČO: 42 329 388 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
O d v o l á v a predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice,
značka správcu: S832.
U s t a n o v u j e nového predbežného správcu: JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom kancelárie
Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves, značka správcu: S1587.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu, 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 taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 5.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K000607
Spisová značka: 26K/68/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Monika Kapsdorferová, nar.: 20.08.1967, bytom
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Monika Kapsdorferová, nar.: 20.08.1967, bytom Hurbanova ul.
2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves.
Uznáva konkurz za m a l ý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, značka
správcu: S1198.
U k l a d á 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 a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len
ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
5. Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
10. 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).
11. 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).
12. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
19. 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).
20. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú(§ 52 ods. 2 CSP).
23. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 5.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K000608
Spisová značka: 26K/68/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 8/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2017

OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Maková, nar. 27.10.1979, trvale bytom
Švedlár č. 344, 053 34 Švedlár o priznaní paušálnej odmeny správcu, o odvolaní správcu konkurznej podstaty
úpadcu BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, uverejňuje uznesenie
Krajského súdu v Košiciach č. k. 2CoKR/35/2015 - 89 zo dňa 30.11.2015 takto
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta
Maková, nar. 27.10.1979, 053 34 Švedlár č. 344, o priznaní paušálnej odmeny správcu, o odvolaní správcu
konkurznej podstaty úpadcu: BS Správcovská k.s., so sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov proti uzneseniu
Okresného súdu Košice I č.k. 26K/68/2015-153 zo dňa 13.5.2016 takto
rozhodol :
Odvolací súd odvolanie správcu o d m i e t a.
P o u č e n i e : Toto uznesenie nemožno napadnúť odvolaním.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné, len ak to zákon pripúšťa (§ 420 C.s.p.). Podľa § 198 ods.
1 ZKR, dovolanie ani odvolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konkurznom konaní podľa
tohto zákona nie je prípustné.
V Košiciach 27. októbra 2016
JUDr. Drahomíra Brixiová
predseda senátu
JUDr. Jozef Vanca
člen senátu
JUDr. Gabriela Varhalíková
člen senátu
Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Michal Leščinský
V Košiciach, dňa 7.12.2016

Okresný súd Košice I dňa 5.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, vyšší súdny úradník
K000609
Spisová značka: 31K/36/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: OV - Tip, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO: 36 819 000 o priznaní odmeny a
výdavkov predbežnému správcovi takto

rozhodol

Nepriznáva predbežnému správcovi: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1455, odmenu za výkon funkcie predbežného správcu.
Priznáva predbežnému správcovi: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1455, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 08,40 EUR.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľasprávcovi:
zákona č. 200/2011
z. o Obchodnom
Ukladá učtárni
Okresného
súdu
Košice I vyplatiť
predbežnému
IKORE,Z.k.s.,
so sídlom vestníku
kancelárie:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 8,40 EUR z preddavku
evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-148/2016,
do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného
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uznesenia.

Nepriznáva predbežnému správcovi: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1455, odmenu za výkon funkcie predbežného správcu.
Obchodný vestník 8/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.01.2017
Priznáva predbežnému správcovi: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie: Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1455, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 08,40 EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: IKORE, k.s., so sídlom kancelárie:
Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 8,40 EUR z preddavku
evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-148/2016, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 3.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K000610
Spisová značka: 31K/34/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : A & V Bačík, s.r.o. "v likvidácii", IČO: 36 356 867, so sídlom
Agátová 2227/1, 955 01 Topoľčany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: A & V Bačík, s.r.o. "v likvidácii",
IČO: 36 356 867, so sídlom Agátová 2227/1, 955 01 Topoľčany, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Jaromír Valent, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 4, 940 02 Nové
Zámky, S1149, odmenu v sume 796,66 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v sume 48,76 eura.
II. Štatutárny orgán navrhovateľa - Marián Báčik, bytom Agátová 2271, 955 01 Topoľčany j e p o v i n n ý zaplatiť
predbežnému správcovi JUDr. Jaromír Valent, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky, S1149
odmenu a náhradu preukázaných výdavkov dokopy v sume 845,42 eur, do troch dní od 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 5.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000611
Spisová značka: 31K/9/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Július Hompora, nar. 13.9.1979, bytom
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Július Hompora
H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, IČO: 37 517 309, ktorého správcom
je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 949 01 Nové Zámky, o otvorení malého konkurzu,
takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súdvestník
Nitra v 8/2017
právnej veci vyhlásenéhoKonkurzy
konkurzu na
majetok úpadcu : Július Hompora,
nar.
13.9.1979,
bytom
Obchodný
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
12.01.2017
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Július Hompora
H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, IČO: 37 517 309, ktorého správcom
je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 949 01 Nové Zámky, o otvorení malého konkurzu,
takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením 31K/9/2016-41 zo dňa 11.4.2016 na majetok dlžníka Július Hompora, nar.
13.9.1979, bytom Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným
menom Július Hompora H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, IČO: 37 517
309,
za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000612
Spisová značka: 31K/58/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Nikoleta Pálovicsová, nar. 17.11.1992, bytom Palárikova 4,
946 51 Nesvady, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Nikoleta Pálovicsová, nar. 17.11.1992, bytom
Palárikova 4, 946 51 Nesvady, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Nikoleta Pálovicsová, nar. 17.11.1992, bytom Palárikova 4, 946 51
Nesvady.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000613
Spisová značka: 31K/28/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Róbert Kommenda, nar.
1.11.1973, bytom Dopravná 2433/3, 934 01 Levice, ktorého správcom je: LexCreditor k.s., adresa kancelárie
Štefánikova 49, 949 01 Nitra, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
U k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu LexCreditor k.s., adresa kancelárie Štefánikova 49,
949 01 Nitra, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 49,15
eura zaplatenú na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou denníka D 19 - 51/2014 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie
plynie
od zverejnenia
tohto
uznesenia
v Obchodnom
vestníku,
a to aj v
Vydávaodvolania/sťažnosti
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
prípade, že bude doručené
aj iným
spôsobom
akozákonov
zverejnením
v Obchodnom
a o zmene
a doplnení
niektorých
na svojom
webovom sídle:vestníku.
www.justice.gov.sk
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Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo
uznesenie
súdu
považuje za nesprávneKonkurzy
a čoho sa asťažovateľ
domáha. Rozsah, v akom
savydania:
uznesenie
napáda,
Obchodný
vestník
8/2017
reštrukturalizácie
Deň
12.01.2017
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania/sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v
prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.1.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K000614
Spisová značka: 2K/27/2008
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Komárany,
so sídlom 093 01 Komárany, IČO: 31 675 077, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so sídlom
kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jozefa Šperku, PhD., MBA, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 3.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000615
Spisová značka: 2K/16/2008
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ULTRAGLASS, a.s. v konkurze, so
sídlom Poľná 2, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31 727 743, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom
kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31,
042 91 Košice, IČO: 44 483 767 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k 2K/16/2008-766 zo dňa
19.11.2014 p r i p u s t i l vstup spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.., so sídlom Mlynská 31, 042 91
Košice, IČO: 44 483 767 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: ULTRAGLASS, a.s. v konkurze, so sídlom
Poľná 2, 068 01 Medzilaborce, IČO: 31 727 743, namiesto pôvodného veriteľa Východoslovenská energetika Holding
a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 211 222, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa,
prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 61 až 64 v celkovej výške 19.147,98 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2014.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000616
Spisová značka: 2R/4/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s., so
sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 35 810 807, správcom ktorého je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu JUDr. Miloslava
Makoviniho, nar. 5.11.1984, trvale bytom A. Gwerkovej 22, 851 04 Bratislava, na jeho vstup do konkurzného konania,
takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup JUDr. Miloslava Makoviniho, nar. 5.11.1984, trvale bytom A. Gwerkovej 22, 851 04 Bratislava
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov
nad Topľou, IČO: 35 810 807, namiesto pôvodného veriteľa M.I.S. s.r.o., so sídlom Černyševského 26, 851 01
Bratislava, IČO: 31 355 242 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom
zozname pohľadávok pod por. č. 510 až 512 v celkovej výške 92.223,77 eura.
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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p r i p ú š ť a vstup JUDr. Miloslava Makoviniho, nar. 5.11.1984, trvale bytom A. Gwerkovej 22, 851 04 Bratislava
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov
nad
Topľou,vestník
IČO: 358/2017
810 807, namiesto pôvodného
veriteľa
M.I.S. s.r.o., so sídlom Černyševského
26, 85112.01.2017
01
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
Bratislava, IČO: 31 355 242 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom
zozname pohľadávok pod por. č. 510 až 512 v celkovej výške 92.223,77 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000617
Spisová značka: 1K/52/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Molčan, nar. 19.04.1962, trvale bytom Kľušov 136,
086 22 Kľušov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Štefan Molčan, nar. 19.04.1962, trvale bytom Kľušov 136, 086 22 Kľušov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 4.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K000618
Spisová značka: 25K/25/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Végh, nar.
10.06.1980, Žabia 1650/90, 930 02 Gabčíkovo, správcom majetku ktorého je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom
kancelárie: Veterná 43, 931 01 Šamorín a, o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o. na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a : EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, aby v lehote
10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady podania doručeného súdu dňa 19.12.2016, a to tak, že:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd v y z ý v a : EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, aby v lehote
10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady podania doručeného súdu dňa 19.12.2016, a to tak, že:
§
nadobúdateľ pohľadávky v petite návrhu presne uvedie, v akej časti pohľadávky požaduje vstup do
konkurzného konania, a namiesto ktorého veriteľa navrhuje vstup do konania,
§
navrhovateľ predloží súdu originál alebo osvedčenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávok s
úradne osvedčeným podpisom postupcu a postupníka spolu s prílohami, pričom zo zmluvy a jej príloh musí vyplývať
prevod pohľadávky, na základe ktorej navrhovateľ navrhuje vstup do konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť
v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa
postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 4.1.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K000619
Spisová značka: 4K/84/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku:
4K/84/2016
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: HEPAR s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 311
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. marca 2017 o 10.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a2017
doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
V Banskej Bystrici 05.a januára
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JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Obchodný vestník 8/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 12.01.2017
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
V Banskej Bystrici 05. januára 2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.
sudkyňa
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000620
Spisová značka: 4K/84/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/84/2016
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
a ním označeného veriteľa: Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava a
Sociálnu poisťovňu, ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava
proti
dlžníkovi: HEPAR s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 311
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. marca 2017 o 10.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka HEPAR s.r.o., so
sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 634 311,
a to:
veriteľa Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava a Sociálnu poisťovňu,
ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
V Banskej Bystrici dňa 05. januára 2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.
sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000621
Spisová značka: 4K/72/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Július Longai, nar. 18.06.1959, bytom Na chrenovisku
3, 979 01 Rimavská Sobota, likvidátor spoločnosti Revstav, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom A. Hlinku č. 1032, 050 01
Revúca, IČO: 36 019 861, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Martina Vinarčíka, so sídlom kancelárie Námestie Matice Slovenskej 23/45, 965 01 Žiar
nad Hronom, značka správcu S1650 do funkcie predbežného správcu dlžníka Revstav, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom
A. Hlinku č. 1032, 050 01 Revúca, IČO: 36 019 861.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000622
Spisová značka: 4K/81/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Martin Kútik, nar. 21. 01. 1983, bytom 9. mája 23, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Martin Kútik, nar. 21. 01. 1983, bytom 9. mája 23, 974 01
Banská Bystrica.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie ul.
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, značka správcu S456.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Vydáva
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konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.01.2017
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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Deň vydania: 12.01.2017

JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000623
Spisová značka: 1K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea
Pekárová, rod. Packová, nar. 29.9.1974, Štúrova 1665, 022 01 Čadca, zastúpeného: Advokátska kancelária JUDr.
Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., Potočná 2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, správcom ktorého je: JUDr. Mária
Kostolná, so sídlom kancelárie: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
P o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 €
správcovi na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina
dňa 5.10.2016 a vedený pod položkou registra: 142, rok: 2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v
akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V
sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu
možné a účelné.
Okresný súd Žilina dňa 5.1.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K000624
Spisová značka: 6R/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Peter Bobek, nar. 02.01.1972, bytom Kopanice č. 243, 023
56 Makov, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: B. S. A. S., s.r.o., so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca,
takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: B.S.A.S., s.r.o. so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO: 36 411 124
a s t a v u j e.
Poučenie:

z

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania(§ 116 ods.5 ZKR) do 15
dní od jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 5.1.2017
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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Deň vydania: 12.01.2017

K000625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K18/2016 S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
3. Iná majetková hodnota: Zrážky zo mzdy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (§72 ods. 2 ZKR) zamestnávateľom Trim Leader a. s. Košťany nad Turcom
poukázané v sume 318,39 Eur, súpisová hodnota 318,39 Eur, majetok spísaný ku dňu 05. 01. 2016.
V Martine 09. 01. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K000626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Pekarovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 21/1593, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 48/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku
vyplácaný v mesiaci január 2017,
Suma: 75,27 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 75,27 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 4. 1. 2017

Súpisová zložka majetku č. 49/

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: 12.01.2017

Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť mzdy
za mesiac december 2016, splatná 12. januára 2017
Suma: 317,78 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 317,78 EUR
Dlžník: FOOD FARM, s. r. o., Duklianska 21, 920 01 Hlohovec
Deň zápisu: 4. 1. 2017

V Piešťanoch, dňa 9. 1. 2017

K000627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 30/1006, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1984
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

9

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
47,84 €
obdobie 01/2016

10

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
28,62 €
obdobie 02/2016

11

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
54,43 €
obdobie 03/2016

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bojsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 389, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/29/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
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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Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2017

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov V konkurznej veci úpadcu: Stanislav Bojsa, nar. 05.03.1970, bytom
951 44 Výčapy – Opatovce 389, v súlade s ust.§ 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, správca týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
25.01.2017 o 10.30 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
(administratívna budova NEXT). Program prvej schôdze veriteľov: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2.
Voľba veriteľského orgánu 3. Záver Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa s overeným podpisom veriteľa, a doklad totožnosti. JUDr. Ľubomíra Beňová,
správca
K000629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Juršták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 9/1474, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 11/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:

Celková suma: 289,93 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pracovná zmluva, výkon práce úpadcu, časť mzdy za mesiac december 2016,
Dlžník: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ul. Jána Jánoša 1, 843 02 Bratislava,
IČO: 35 757 442
Dátum splatnosti: január 2017
Súpisová hodnota: 289,93 EUR
Deň zápisu: 2. 1. 2017

K000630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Lukačiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Imrich Šimulák, sídlo kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca , správca konkurznej podstaty úpadcu: Martina
Lukačiková, bytom Martina Hattalu, 2053/20, 026 01 Dolný Kubín, narodená 13. 11. 1977 podľa ust. § 34 a § 35
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 24.02.2017 o 9.00 hod (prezentácia od
8.45 hod.) na adrese ul. Slobody 43, 022 01 Čadca v kancelárii správcu na druhom poschodí.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Čadci, dňa 09.01.2017
Mgr. Imrich Šimulák - správca

K000631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v TATRA BANKE,
a.s. číslo účtu: 2914656435/100, IBAN: SK 20 1100 0000 0029 1465 6435 , Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Čadci dňa 09.01.2017
Imrich Šimulák
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Munkácsy Beláková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal na Ostrove 399, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov

JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca úpadcu Silvie Munkácsy Belákovej, nar.
18.12.1975, bytom Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
27.02.2017 o 13:00 hod. v sídle advokátskej kancelárie JUDr. Štefana Dedáka, Carlton Savoy Courtyard, Mostová
2, 811 02 Bratislava na 4. poschodí s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Záver

Pri prezentácii veritelia, fyzické osoby, predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa s
úradne overeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.

V Šamoríne, dňa 09.01.2017

JUDr. Nikoleta Gallová
správca úpadcu

K000633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cseriová Žaneta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z KONANIA 2. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

úpadcu: Mgr. Žaneta Cseriová
bytom : Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, nar. 11.10.1976
podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predpisov (ďalej len „ZoKR“)

Spisová značka súdneho spisu: 32K/13/2016
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016 S1412

miesto konania zasadnutia/vyhotovenia zápisnice: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 09.01.2017
začiatok zasadnutia: 10.00 hod.

Prítomní:
1. Za úpadcu: Nikto
2. Správca : JUDr. Andrea Pállová
3. Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Blehová
4. Zástupca veriteľov:
·

RECLAIM, a .s. – (hlasovanie zaslané písomne dňa 05.01.2017 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)

Program zasadnutia:
1. Otvorenie;
2. Rozhodovanie o Žiadosti o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku;
3. Záver.

·

k bodu 1. Otvorenie zasadnutia;

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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Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 3
ZoKR na konanie druhého zasadnutia veriteľského výboru, nakoľko zástupca veriteľov zaslal písomné hlasovanie,
pričom podľa citovaného ustanovenia ZoKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním
svojho hlasovania správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci zástupca veriteľov považuje za prítomného
na zasadnutí veriteľského výboru.

·

k bodu 2. Rozhodovanie o Žiadosti o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku;

Správca v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov predložil na
schválenie písomný návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, a to listinou zo dňa 14.12.2016, nasledovne:

Prehľad výpočtu sumy určenej na uspokojenie pohľadávok veriteľov nezabezpečených pohľadávok:

Celkový výťažok zo speňaženia majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu v Eur

1 815,57

Pohľadávky proti podstate vrátane súdneho poplatku Eur

762,43

Odmena správcu z výťažku v Eur

68,92

Celková suma výťažku určená na uspokojenie pre nezabezpečených veriteľov v Eur

984,22

Prehľad predpokladanej výšky uspokojenia prihlásených veriteľov nezabezpečených pohľadávok:

Č. Veriteľ

Zistená suma bez podriadených v Eur %

Uspokojenie z výťažku v Eur percentuálne uspokojenie

1. RECLAIM, a.s.

11 899,32

36,57 359,97

3,03

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

19 292,06

59,30 583,61

3,03

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. BNP PARIBAS PERSONAL 1 343,34
SPOLU

4,13

32 534,72

40,64

100,00 984,22

Deň vydania: 12.01.2017

3,03
3,03

Správca dňa 15.12.2016 v Obchodnom vestníku č. 243/2016 zo dňa 20.12.2016 zverejnil návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca konštatuje, že právo nahliadnuť do návrhu rozvrhu výťažku neuplatnil
žiaden z prihlásených a zistených nezabezpečených veriteľov a zároveň nikto z veriteľov neuplatnil v zákonnej
lehote odôvodnené námietky.

Dňa 05.01.2017 do sídla kancelárie správcu bolo doručené schválenie predloženého návrhu rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty zo strany zástupcu veriteľov.

V súlade s uvedeným bolo prijaté nasledovné

Uznesenie

Zástupca veriteľov vykonávajúci funkciu veriteľského výboru schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty.

·

k bodu 3. Záver

Správca zástupcovi veriteľov poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 10:20 hod. ukončil.

........................................................
JUDr. Andrea Pállová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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......................................................
RECLAIM, a.s., zástupca veriteľov
(na základe písomného hlasovania)

K000634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povlusie 39, 972 16 Povlusie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 824 249
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/5/2016 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40k/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny s miestom podnikania
972 16 Povlusie 39, IČO: 17 824 249, SR týmto podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje zostavenie pohľadávok proti podstate ( všeobecná
podstata ), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku ( všeobecná podstata ).
Veriteľský výbor ( Zástupca veriteľov ) a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do
30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Trenčíne 09.01.2017
Ing. Katarína Roderová, správca

K000635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vanyó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 78, 951 26 Šurianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/3/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty Jozef Vanyó, nar. 17.02.1974, trvalo bytom 951 26 Šurianky 78 sp.
zn. 31K/3/2016 správca JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, značka správcu S 1485 zo dňa 09.01.2017 Iná majetková hodnota: Popis inej majetkovej
hodnoty Registrácia Súpisová hodnota majetku Mzda úpadcu za mesiac 10/2016 OTTO SERVICE
GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829 Borgholzhausen, Nemecká spolková republika 518,- Euro
Mzda úpadcu za mesiac 11/2016 OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen, Nemecká spolková republika 518,- Euro Mzda úpadcu za mesiac 12/2016 OTTO
SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829 Borgholzhausen, Nemecká spolková republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829 Borgholzhausen, Nemecká spolková republika
518,- Euro
K000636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze“, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/58/2014 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do Zoznamu pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu zapísaná nasledovná pohľadávka:
- Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, so sídlom Radlinského 37, 817 73
Bratislava 15

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
Prihlásená suma:

186/1
1.252,71 Eur

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K000637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antónia Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 45/1933, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1966
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/49/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/49/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 832 006, značka správcu S1220, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Antónia Balážová, nar. 18. 11.
1966, Mostná 1933/45, 972 51 Handlová.
Číslo účtu, vedenom vo ČSOB, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. „v konkurze“, Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31K/58/2014 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do Zoznamu pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu zapísaná nasledovná pohľadávka:
- Veriteľ: Ing. Martina Matisová, bytom Mierova 240/22, 072 22 Strážske

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom:
Prihlásená suma:

187/1
4.043,13 Eur

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K000639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KVESTA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 71, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 563 865
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/76/2013 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/76/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, podľa ust. § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v konkurze
vyhlásenom Okresným súdom Košice I pod sp.zn. 26K/76/2013 na majetok úpadcu: KVESTA, s.r.o., so sídlom:
Komenského 71, Košice 040 01, IČO: 46 563 865, prihlásil po základnej prihlasovacej lehote veriteľ Slovenská
republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, pohľadávku por. číslo: 5/5;
celková suma: 100 eur (istina); právny dôvod: poriadková pokuta uložená uznesením Okresného súdu Michalovce
č.k. 10Er/628/2009-21 zo dňa 27.04.2015; zabezpečenie: nezabezpečená pohľadávka. Pohľadávka bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok dňa 03.01.2017.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Gabriela Danková, rod. Rezníková, Sopková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Mladosť 15, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/51/2016 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/51/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca úpadcu: Mgr. Gabriela Danková, rod. Rezníková, Sopková, nar. 24.02.1964,
bytom Sídlisko Mladosť 15, 044 25 Medzev, zvoláva v zmysle 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“) prvú
schôdzu veriteľov na deň 02.03.2017 (štvrtok) v čase o 10:00 hod., ktorá sa bude konať v kancelárii správcu
nachádzajúcej sa na 2. poschodí v budove (CONOX) na adrese Garbiarska 5 v Košiciach, s nasledovným
programom:
1. Prezentácia.
2. Správa o činnosti správcu, stave a priebehu konkurzu.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR.
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa v zmysle ust. § 13 vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov
preukážu aj plnou mocou (príp. poverením na zastupovanie) s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného, inak na
ňu správca nebude prihliadať.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K000641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Šmihulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2016 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská
Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Alžbeta Šmihulová, nar. 04.12.1964, bytom Mierová 1190/18,
982 01 Tornaľa, sp. zn. 4K/54/2016 v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku veriteľa GENERAL
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znení neskorších predpisov, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku veriteľa GENERAL
FACTORING, a.s., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 35 838 825 v celkovej sume 12.193,43 Eur, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K000642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o výnosové úroky na bankovom účte úpadcu v mesiaci december 2016 vo
výške 1,58 Eur.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Podolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 162, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z príjmu v mesiaci 11/2016 vo výške 502,86 Eur na účet úpadcu
vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FADEN-SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 34, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 648 821
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 5K/9/2016/S1572
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/9/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5K/9/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Peter Veselovský, správca so sídlom A. Bernoláka 6, Ružomberok, ako správca konkurznej podstaty úpadcu
FADEN-SK, s.r.o., IČO: 44 648 821, Zámocká 34 , 811 01 Bratislava (do 6.6.2016 so sídlom Kukučínova 772, 024
01 Kysucké Nové Mesto), zverejňuje týmto v zmysle ustanovenia § 32 odsek 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, bankový účet úpadcu, na ktorý možno skladať kauciu:
SK4011000000002920856994. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky podľa
zoznamu pohľadávok.

V Ružomberku 9.1.2017
Ing. Peter Veselovský, správca

K000645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-P Stav, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1741, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 239 801
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/15/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/15/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu A-P Stav, s. r. o., so sídlom Bratislavská 1741,
931 01 Šamorín, IČO: 36 239 801, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro,
vložka č.: 12331/T, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského spisu vedeného
pod sp. zn. 25K/15/2015 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to
každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo
prostredníctvom e-mailu na bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

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

K000646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HaRT spol.s r.o./resp.s.r.o./
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 12, 040 01 Kosice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 648 568
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/57/2016 s1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/57/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská republika-Daňový úrad Košice, Rozvojová č.2, 041 90
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská republika-Daňový úrad Košice, Rozvojová č.2, 041 90
Košice
Typ súpisovej zložky: nehnuteľný majetok
1./ Popis -nehnuteľnosť zapísaná na LV č.2515, kat.územie:Krásna, obec: Košice-Krásna, okres Košice IV, na
Okresnom úrade Košice, odbor katastrálny, parcely registra "C"
- parc.č.5470/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 258 m2
-parc.č.5470/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2
-parc.č.5471 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31m2
-parc.č.5472 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 374m2
-budova so súp.č.788 stojaca na parcele č.5470/1
-dom so súp.č.1007 stojaci na parcele č.5470/2
Súpisová hodnota: 276.000,-€
Spoluvlastnícky podiel:1/1

K000647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPERA JET a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/44/2016/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/44/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
trustee of the debtor, OPERA JET a.s., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, Slovak republic IDNr. 36 616 834 I am
obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava I from the 22nd of DECEMBER 2016,
No
8K/44/2016
published in Commercial Journal on the
30th of DECEMBER 2016
No of Comercial journal OV 250/2016 was declared bankruptcy on debtor´s property .
This resolution of the District court Bratislava I became valid on the 31st.of DECEMBER 2016.
.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the
BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning from the
declaration of bankruptcy.on debtor´s property in one original to the trustee to the address JUDr.Jarmila Čižmárová
, správca (trustee ), Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, Slovak Republic. and one counterpart to the court to the
address Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak republic. Registrations that will not be
delivered on time , shall be taken into consideration but such creditors may not vote and exercise any other rights
of creditors related to registered claims.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time
period of 45 days beginning of declaration of bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee and one
counterpart to the court, otherwise security rights are forfeited.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the
same way .
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise
these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor’s estate, total amount of claim and registration form has to be signed.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the
security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the
legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate set and published on the day of restructuring declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate
European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine
bankruptcy trustee with professional diligence.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form may be corrected or amended only by replacing the original registration form by a
new registration form, but only into the deadline for logging claims. On request, the trustee shall issue
a certificate to the creditor that his claim was registered in the list of claims.

Oznámenie
pre
zahraničných
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka oznamujem, že

veriteľov

uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.12.2016 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 30.12.2016
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka OPERA JET a.s. Ivnska cesta 30/B, Bratislava Slovenská republika, IČO:
36
616
834
Toto
uznesenie
Okresného
súdu
Bratislava
I
nadobudlo
právoplatnosť
dňa
31.12.2016 .
.
V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Jarmila Čižmárová, správkyňa Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava,Slovenská republika. a v
jednom rvnopise na Okresnom súde Bratislava I, Záhradnícka 10, 81244 Bratislava, Slovenská republika.Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, ale veriteľ nemá hlasovacie, ani iné práva spojené s
touto pohľadávkou.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 zabezpečovacie právo zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky.
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 a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
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.
JUDr. Jarmila Čižmárová, správca

K000648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPERA JET a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Čižmárová
Sídlo správcu:
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/44/2016/S112
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/44/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Čižmárová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu OPERA JET a.s. Ivánska cesta 30/B, 82104
Bratislava IČO: 36 616 834 oznamuje konkurzným veriteľom, že do správcovksého spisu týkajúceho sa hore
uvedného konkurzného konania je možné nahliadnuť v kancelárii správkyni na Kutlíkovej ulici č. 17 v Bratislave č.
kancelárie 1805 na 18. poschodí v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 9,00 hod do 16,00 hod. v piatok od
9,00 hod do 14,00 hod. Nahliadanie do spisu je potrebné oznámiť správkyni vopred
e-mailom na
cizmarova@akcizmarova.sk alebo telefonicky na tel.č. 0903432858.
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. Jarmila Čižmárová, správkyňa

,,

K000649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Strapec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 238/4, 034 91 Hubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Ján Strapec, nar.:
06.02.1976, bytom Hôrky 238/4, 034 91 Hubová (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 76 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu:

Peňažná pohľadávka

Dôvod
Deň
zápisu
Súpisová
zapísania
Celková
majetku
do
Dlžník
Právny dôvod vzniku
Mena hodnota v
majetku
do
suma
súpisu
€
súpisu
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Preplatok z titulu Zmluvy o
konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS spotrebiteľskom úvere a zmluve o
§ 67 ods. 1
09.01.2017
PERSONAL
FINANCE
SA,
pobočka revolvingovom
spotrebiteľskom 45,00
EUR 45,00 EUR
písm. a)
zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09 úvere a vydaní kreditnej karty zo dňa
Bratislava, IČO: 47 258 713
30.01.2015

V Žiline, dňa 09.01.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K000650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľuboš Janák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 29, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

8.Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke
Názov a sídlo banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 576,53,- €
Číslo účtu: SK7509000000005114194934
Mena: EUR
Deň zapísania do súpisu majetku: 09.01.2017
Dôvod zapísania do súpisu majetku: Časť mzdy podliehajúca konkurznému konaniu za obdobie 12/2016
V Bratislave dňa 09.01.2017,
Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K000651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Slotta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Branislava Slottu, nar. 14.12.1961, bytom:
Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice (ďalej len ,,úpadca“)
konkurz vyhlásený uznesením OS ZA zo dňa 13.05.2016, sp.zn. 2K/6/2016
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej v texte len
„ZKR“/
Miesto konania:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (priestory objektu Vienna Gate, 14. posch.,
nebytový priestor č. A 261)
Deň konania:

09.01.2017 (pondelok)

Čas konania:

09:15 hod.

Zvolávateľ zasadnutia:

JUDr. Jana Živická, správca

Prítomní na zasadnutí zástupcu veriteľov (podpisom potvrdzuje zástupca veriteľov svoju prítomnosť):

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

2. JUDr. Jana Živická, správca

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Udelenie záväzných pokynov vo veci majetku úpadcu,
3. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia zástupcu veriteľov

Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa
ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR bezprostredne po skončení druhej schôdze veriteľov. Otvorenie prvého zasadnutia
zástupcu veriteľov vykonal a prítomných privítal zástupca veriteľov, pričom prítomných poučil o ich právach
a povinnostiach podľa príslušných ZKR.

2.

Udelenie záväzných pokynov vo veci majetku úpadcu

Zástupca veriteľov udelil správcovi nasledovné pokyny:
Zástupca veriteľov udelil pokyn speňažiť majetok patriaci do všeobecnej podstaty (osobný automobil).

3.

Záver

Na záver zvolávateľ poďakoval prítomného za účasť a upovedomil ho o skutočnosti, že zápisnicu z prvého
zasadnutia zástupcu veriteľov podpisuje zástupca veriteľov, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia odpis
zápisnice doručiť na Okresný súd Žilina do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť
zverejnenie zápisnice ako aj prijatého uznesenia zákonným spôsobom v zmysle § 38 ods. 6 ZKR v Obchodnom
vestníku. Zasadnutie bolo ukončené o 09:25 hod.
JUDr. Jana Živická

K000652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Borák "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snežnica 0, 023 32 Snežnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K16/2014 S 1336
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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Spisová značka správcovského spisu: 3K16/2014 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K16/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

12. Iná majetková hodnota: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR) - zrážky zo mzdy 11/2016 v sume 34,37 EUR zamestnávateľa GASTROLUX s. r. o.,
súpisová hodnota majetku 34,37 EUR, zápis ku dňu 19. 12. 2016.
V Martine dňa 09. 01. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K000653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2016 S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurzu úpadcu Ingrid Fabianová, narodená 17.12.1970, trvale bytom Nobelova 1290/6, 831 03
Bratislava, št. občan SR, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktualizuje súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu o
nové súpisové zložky majetku:
P.č. 2: Nehnuteľnosť evidovaná v katastrálnom území obce Rožňava, okres Rožňava na LV č. 1003, parcely
registra C, parcely č. 4353, súpisné číslo 1972, druh stavby: rodinný dom, garáž, so spoluvlastníckym podielom :
1/6, súpisová hodnota majetku : 64.031,81 Eur, ohodnotená podľa Znaleckého posudku č. 599/2016 zo dňa
12.12.2016, zapísané do súpisu všeobecnej podstaty: 2.1.2017,
P.č. 3: Nehnuteľnosť evidovaná v katastrálnom území obce Rožňava, okres Rožňava na LV č. 1003, parcely
registra C, parcely č. 4353 s výmerou 626 m2 s popisom druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, so
spoluvlastníckym podielom : 1/6, súpisová hodnota majetku :9.821,94 Eur, ohodnotená podľa Znaleckého posudku
č. 599/2016 zo dňa 12.12.2016, zapísané do súpisu všeobecnej podstaty: 2.1.2017,
P.č. 4: Nehnuteľnosť evidovaná v katastrálnom území obce Rožňava, okres Rožňava na LV č. 1003, parcely
registra C, parcely č. 4353/2 s výmerou 240 m2 s popisom druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, so
spoluvlastníckym podielom: 1/6, súpisová hodnota majetku : 3.765,60 Eur, ohodnotená podľa Znaleckého posudku
č. 599/2016 zo dňa 12.12.2016, zapísané do súpisu všeobecnej podstaty: 2.1.2017.
V Bratislave, dňa 9.1.2017
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K000654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MÄSOTOP, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ovocná 205, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 539 431
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 39R/1/2013 S1220
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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Spisová značka správcovského spisu: 39R/1/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
39R/1/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: MÄSOTOP, s.r.o. v konkurze, so sídlom Ovocná 205,
955 01 Topoľčany (do 7.8.2013 so sídlom 956 37 Malé Hoste 99), IČO: 36 539 431, v zmysle § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok por. č. 2 veriteľa:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 2269/18, 955 37 Topoľčany,
IČO: 30 807 484, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku por. č. 1 v celkovej výške 13,25 €.
Vyššie uvedená pohľadávka bola dňa 9.1.2017 správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K000655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sorger Radomír, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krompašská 54, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku číslo: 20
Podstata: všeobecná
Súpisová hodnota majetku: 334,19 €
Popis: Peňažná pohľadávka
V zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. –zrážky z príjmu úpadcu za mesiace október 2016 – vyplatený
zamestnávateľom v mesiaci november 2016 v sume 334,19 €.

K000656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENVIRON SERVIS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 456 667
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/24/2016 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/24/2016
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
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca konkurznej podstaty úpadcu ENVIRON SERVIS, s.r.o., Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou,
IČO: 36 456 667, týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení dňa 5.01.2017 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: KOHAFLEX spol. s.r.o.,
Majerská cesta 57, Banská Bystrica, IČO: 31 558 976
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 4.567,13 EUR
Istina: 4.567,13 EUR
Príslušenstvo: -

Doručenie prihlášky dňa: 5.01.2017
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok: 50

V Humennom, 5.01.2017

JUDr. Mária Ledinská, správca

K000657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hvišč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1969
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/68/2015 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/68/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis Majetku
úpadca:

Ján Hvišč, nar. 21. 01. 1969,
bytom Fučíkova 367/4, 087 01 Giraltovce

správca:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
kancelária správcu so sídlom Reimanova 9, 080 01
Prešov, IČO: 47 166 142, Správca zapísaný v zozname
MSSR pod značkou S1673

Aktualizovaný:

04.01.2017

Všeobecná podstata
Peňažné prostriedky:
Súpisová

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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Súpisová
hodnota

Por.č. Popis

zapísané

1.

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 1.660,- eura (oprava z 1.659,70
1 660,- EUR
eura) zložený na účet Okresného súdu Prešov

30.10.2015 (pripísané na účet
13.12.2016)

11.

Zrážky zo mzdy úpadcu

31,44 EUR

22.08.2016

12.

Zrážky zo mzdy úpadcu

34,04 EUR

21.09.2016

13.

Zrážky zo mzdy úpadcu

8,76 EUR

21.10.2016

14.

Zrážky zo mzdy úpadcu

31,44 EUR

22.11.2016

15.

Zrážky zo mzdy úpadcu

31,46 EUR

19.12.2016

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár

K000658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HaRT spol.s r.o./resp.s.r.o./
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 12, 040 01 Kosice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 648 568
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/57/2016 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/57/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Typ súpisovej zložky:hnuteľný majetok
1./ Popis: osobné motorové vozidlo Fiat Doblo
Stav opotrebovania. používaný
Miesto uloženia: Košice-Krásna
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIN:ZFA22300005050061
farba:modrá
EČ: KE 850 CC
kategória vozidla: M1
Rok výroby/zaradenia:2001
Súpisová hodnota:100,-€
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

K000659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izonil Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 334, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 409 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Schválený návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Izonil Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: 946 31 Chotín 334,
IČO: 31 409 547, č.k.: 32K/51/2014, zverejňujem Schválený rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Návrh
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov bol schválený príslušným orgánom na zasadnutí veriteľského
výboru zo dňa 23.12.2016.
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo všeobecnej
podstaty predstavuje čiastku 64 121,37 EUR (suma po odpočítaní nákladov konkurzného konania, súdneho
poplatku za ukončenie konkurzného konania a odmeny správcu).
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov:
Celková uznaná suma zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 248 901,93 EUR.
P.č. Veriteľ
1.
2.
3.

Zistená
pohľadávka
12 360,23 €
1520,15 €
11 148,90 €

SR-Daňový úrad
Dôvera zdravotná poisťovňa
KERKOSAND spol. s r.o.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Viena Insurance
4.
985,13 €
Group
5. Poštová banka, a.s.
3036,34 €
6. Slovenská konsolidačná, a.s.
77 237,46 €
7. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
118 346,01 €
Slovenská konsolidačná, a.s. /predtým Úrad pre
8.
1209,10 €
dohľad nad zdrav. st./
9. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1280,42 €
10. Peter Pálinkás – La casa
21 778,19 €
248 901,93 €

%
uspokojenia
25,7617%
25,7617%
25,7617%

Konečný výťažok pre %
podiel
veriteľa
pohľadávky
3184,21 €
4,97 %
391,62 €
0,61 %
2872,15 €
4,48 %

25,7617%

253,79 €

0,40 %

25,7617%
25,7617%
25,7617%

782,21 €
19897,68 €
30487,94 €

1,22 %
31,03 %
47,55 %

25,7617%

311,48 €

0,49 %

25,7617%
25,7617%

329,86 €
5610,43 €
64 121,37 €

0,51 %
8,75 %
100%

VÝZVA:
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Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov
a variabilných symbolov, pod ktorými má správca konečný rozvrh výťažku odoslať. Po schválení návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a márnom uplynutí lehoty správca zašle rozvrh výťažku na jemu
známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako i variabilným symbolom.
v Nitre dňa 09.01.2017

JUDr. Ladislav Barát
správca

K000660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2016 S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Anna Bružeňáková, správca úpadcu Ingrid Fabianová, bytom Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava, narod.
17.12.1970 v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok boli
zapísané následovné pohľadávky :
VERITEĽ: Mária Petrášová, Rerychova 1081/2, 635 00 Brno, česká republika
Dátum zápisu: 20.12.2016
Prihlásené pohľadávky:
pohľadávka vo výške 6,67 Eur vyplývajúca z kurzového rozdielu z odmeny v zmysle Rozsudku Krajského súdu v
Košiciach č. 1Co/141/2015-558 zo dňa 2.3.2016, úroky z omeškania vo výške 30,92 Eur a náklady s uplatnenia trovy konania vo výške 3505,16 Eur
Celková suma prihlásených pohľadávok:3.580,34 Eur
V Bratislave, 9.1.2017
Ing. Anna Bružeňáková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIXIA SOLLARIS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 281 212
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/2/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 16.01.2017 na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu DIXIA SOLLARIS, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 36 281 212, ktorý predstavuje (i) polyfunkčný objekt
„Urbanic“, ktorý sa nachádza na ulici Cintorínska 10, 12 a 14 v Bratislave, zápis do súpisu všeobecnej podstaty
Úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 246/2015 pod K027831 dňa 23.12.2015, (ii) práva a iné majetkové
hodnoty – projektová dokumentácia, (iii) pohľadávky, práva a záväzky zo zmlúv, ktorých presná špecifikácia spolu
so zaradením do všeobecnej podstaty tvorí neoddeliteľnú súčasť Podmienok ponukového konania.
Podmienky ponukového konania poskytne správca prostredníctvom e-mailu (bratislava@irkr.sk) alebo vo
svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase od 9:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky
ponukového konania správca vydá za poplatok 200,- EUR bez DPH.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla a kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom
ponuka musí byť doručená najneskôr do 25.01.2017 do 16:00 hod. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom
stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K000662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 402, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/32/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/32/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Oláh, nar.: 22.09.1986, bytom: Váhovce 402, 925 62
Váhovce (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36K/32/2016,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok
až piatok v čase od 08.30-12.00 hod. a 12.30-15.00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kopčianska 10, 851 01
Bratislava (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne
na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 918 747 587, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 918 747 587, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
pirsel@advokat-pirsel.eu.

Mgr. Marek Piršel, správca

K000663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAXPRODUKT s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kmeťova 21, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 831 803
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2016 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/35/2016 zo dňa 14. novembra 2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 224/2016 dňa 23. novembra 2016 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
MAXPRODUKT s.r.o., so sídlom Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803 (ďalej len „úpadca“). Za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice,
značka správcu S1747 (ďalej len „uznesenie“).
Ako správca majetku úpadcu v zmysle ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov touto cestou zvolávam 1. schôdzu veriteľov na deň
24.02.2017 so začiatkom o 10:00 hod. na adrese Business Centrum Košice, Štúrova 27, 040 01 Košice, 8.
poschodie, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
2. Voľba členov veriteľského výboru/zástupcu veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Záver.
Veritelia – fyzické osoby pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia – právnické osoby pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 09.01.2017
JUDr. Ivana Križová Červenáková
správca
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K000664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Marián Grosoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Debraď 113, 045 01 Debraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2016 S 791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu Bc. Marián Grosoš, nar. 06.02.1961, bytom Debraď 113, 045 01 Debraď, sp. zn.: 32K/10/2016 v
súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu :

motorové vozidlá podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR „ ponukovým konaním ako veci
samostatne “, a to :

ŠPZ / VIN
Značka,
typ
KS652CL VF7GJ9HWCAN505969 Citroen
Berlingo

Rok
Stav
výroby (km)

2010

nezistený

Hodnota majetku uvedená Minimálna predajná cena v 3.
v súpise všeob. podstaty kole v Eur s DPH = 50%
v Eur s DPH
súpisovej hodnoty

3.000

Poznámka

1.500

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku

· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, podpis štatutárneho (nych)
zástupcu (cov) právnickej osoby)
·

musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy

·

musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách

· musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Bc. Marián
Grosoš – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 20.01.2017 do 15.00 hodiny (vrátane). Včas doručené ponuky na
adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom.
· musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 2 tohto pokynu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného vo VÚB, a.s., pobočka Košice, číslo účtu IBAN : SK35 0200 0000 0019 3631
5354, BIC : SUBASKBX zálohu vo výške najmenej 50 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej
ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia
preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.

3. Podrobnosti o predávanom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať pri obhliadke ponúkaného majetku úpadcu
po dohode so správcom resp. s úpadcom. Informácie budú poskytované na tel. č. 055/6771044 denne od 9.00 15.00 hod.

4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky
v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať, pokiaľ zástupca veriteľov nerozhodne inak.

5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

6. Cena predávaného majetku v 3. ponukovom kole je správcom stanovená vo výške 50% z ceny stanovenej
správcom v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v zmysle § 77 ods. 3 ZKR. Kúpna cena
speňažovaného majetku úpadcu ponúkaná záujemcami, nemôže byť nižšia ako je stanovená cena pre 3.
ponukové kolo.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu v súlade s bodom 6 tohto pokynu a poskytne
najvýhodnejšie platobné podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený z dôvodu,
že ponúkaná cena je neprimerane nízka, ponuky so súhlasom zástupcu veriteľov odmietnuť, ak zastáva názor, že
opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj veriteľského výboru, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 23.01.2017 o 10.00 hodine.

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

11. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až po
doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu, na
víťaznú ponuku sa neprihliada a majetok úpadcu môže byť len so súhlasom zástupcu veriteľov ponúknutý
záujemcovi s druhou najvyššou písomnou cenovou ponukou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. Po uzavretí zmluvy správca protokolárne odovzdá majetok kupujúcemu.

13. Správca je oprávnený prijať alebo odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako
neúspešné, prípadne toto konanie zrušiť, iba so súhlasom zástupcu veriteľov.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K000665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jablonovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, správca úpadcu: Jozef Jablonovský, nar.
21.1.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ust. § - u 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 24.2.2017 o 10:00 hod. v sídle správcu
na Jilemnického 30, 036 01 Martin.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Úvod
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § - u 37 ods.1 ZKR v spojení s ust. § - u 107 ods. 2 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § - u 36 ods. 1 ZKR
5. Záver.

Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Martine dňa 9.1.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000666
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

Súpisová zložka majetku č. 5
iná majetková hodnota
popis
550,92 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 550,92 EUR
deň zapísania majetku
09.01.2017
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.

K000667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kaličiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 847/51, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 8
iná majetková hodnota
suma
79,02 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
79,02 EUR
deň zapísania majetku
02.01.2017
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka z dôchodku úpadcu poukázaná Sociálnou poisťovňou na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

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

47

Obchodný vestník 8/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2017

LexCreditor k.s.

K000668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Viršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoKR) týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a
zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle
správcu na adrese: Krížna 38, 811 07 Bratislava v úradných hodinách v pondelok až piatok od 8.30 hod. do 12.00
hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na emailovú adresu:
ivahut@gmail.com.
Poučenie správcu: Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate je oprávenený do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku nahliadať do
zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať u správcu poradie
pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná včas u správcu na
predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada (§ 96 ods. 3 ZoKR). Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom (§ 96 ods. 4 ZoKR).
V Bratislave dňa 09. 01. 2017
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K000669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jablonovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vec: Súpis majetku Jozef Jablonovský, nar. 21.1.1983, bytom Eduarda Nésceya 3166/1, 010 01 Žilina

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná
a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Jablonovský, nar.
21.1.1983, bytom Eduarda Nécseya 3166/1, 010 01 Žilina (ďalej len „Úpadca“) zostavila podľa ust. §-u 76 zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Súpis majetku všeobecnej
podstaty Úpadcu.

Do súpisu všeobecnej podstaty Úpadcu bol zapísaný nasledovný majetok podliehajúci konkurzu:

1/
Peňažné prostriedky deklarované Úpadcom v mene Euro vo výške 1 700,00 Eur
deň zaradenia do súpisu: 9.1.2017
dôvod zaradenia do súpisu: finančné prostriedky Úpadcu, ktoré v zmysle ust. § - u 67 ZKR podliehajú konkurzu
súpisová hodnota: 1 700,00 Eur

V Martine, dňa 9.1.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K000670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkov 156, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/22/2016 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/22/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Opis: stavba
druh: rodinný dom
štát: SR
obec: Ďurkov
katastrálne územie: Ďurkov
číslo listu vlastníctva: 109
súpisné číslo: 156

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na parcele registra „C“: 556 zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m2, ktorá je vedená na LV č. 1204
podiel tretej osoby : 1/1
štát: SR
Opis: pozemok parcela registra „C“: 558 zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m2
štát: SR
obec: Ďurkov
katastrálne územie: Ďurkov
číslo listu vlastníctva: 109
Podiel tretej osoby : 1/1
Opis: pozemok parcela registra „C“: 559 zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2
štát: SR
obec: Ďurkov
katastrálne územie: Ďurkov
číslo listu vlastníctva: 109
Podiel tretej osoby : 1/1
Tretia osoba: Andrej Hanko, nar.08.03.1943 a Mária Hanková, rod. Gašparová,nar. 25.07.1946, bytom Ďurkov 156
Opis: pozemok parcela registra „C“: 556 zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m2
štát: SR
obec: Ďurkov
katastrálne územie: Ďurkov
číslo listu vlastníctva: 1204
Podiel tretej osoby : ½ a ½
Opis: pozemok parcela registra „C“: 557 záhrady o výmere 180 m2
štát: SR
obec: Ďurkov
katastrálne územie: Ďurkov
číslo listu vlastníctva: 1204
Podiel tretej osoby : ½ a ½
Tretia osoba: Andrej Hanko, nar.08.03.1943 bytom Ďurkov 156 v podiele ½ a Mária Hanková, rod. Gašparová,nar.
25.07.1946, bytom Ďurkov 156 v podiele ½
Deň zápisu: 09.01.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania majetku: majetok zabezpečujúci záväzok úpadcu . ust. § 67 ods. 1 písm. c) v spojení s § 79 ods. 1
ZKR
Súpisová hodnota: 44.355,88 €
Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s. IČO: 31 320 155 Ulica: Mlynské nivy 1 , 829 90 Bratislava
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 4V/4

JUDr. Erika Šimová, správca

K000671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NAVIGRAF GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 354 620
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/35/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/35/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: NAVIGRAF GROUP s.r.o., so
sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 46 354 620 oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, č.k. 8K/35/2016 zo dňa 20.12.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2016 dňa 28.12.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated the May 29th 2000, as the trustee of
bankrupt: NAVIGRAF GROUP s.r.o., registered seat: Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, company registration
number: 46 354 620, I hereby inform that by the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no. 8K/35/2016
dated December 20th 2016, bankruptcy was declared on the bankrupt's estate. The mentioned resolution was
published in the Commercial Journal No. 248/2016 dated December 28th 2016.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Journal, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Journal shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim which is not a claim against the property shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Marek Letkovský, Legionárska 1/C, 831 04
Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu;
v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee: JUDr. Marek Letkovský, Legionárska 1/C, 831
04 Bratislava, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy.
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 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.
Shall the creditor deliver the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims shall be published by the trustee in
the Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum.
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.
Shall there be an assured claim, also the security right must be alleged duly and on time in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
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.
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.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
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.
Also creditors who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
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The claim has to be lodged in currency EUR.
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.
Documents proving stated facts shall be attached to the claim. The creditor who is an accounting unit, determines a
statement in the application, if he accounts the claim in the accountancy and in what extent or possible reasons why
he does not accounts the claim in the accountancy.
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.
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 representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in
the Commercial Journal.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to those creditors who have their habitual residence, domicile or registered seat in EU member
state other than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May
29th 2000.
JUDr. Marek Letkovský
správca / trustee

K000672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Dravecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonov 166, 053 03 Jablonov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, bytom Jablonov
166, 053 03 Jablonov, 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 o nasledovné súpisové zložky majetku: iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 11/2016
v rozsahu v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR v sume 50,- EUR, dôvod zapísania: majetok
podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR, súpisová hodnota: 50,- EUR.

K000673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947

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

53

Obchodný vestník 8/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 12.01.2017

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Dôvod zápisu Dátum zápisu
Súpis majetku - Všeobecná podstata Zostatková
do
súpisu do
súpisu
Číslo účtu
Mena Banka
- Pohľadávky z účtu v banke
suma
majetku
majetku
IBAN:
SK27
Zrážky z dôchodku úpadcu podľa § 72
mBank
S.A.,
§ 67 odsek 1 09.
januára
8360
5207
odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z.,
EUR pobočka
písm. b) ZKR 2017
718,47 €
0042
0572
nespotrebovaná časť preddavku
zahraničnej banky
9856

V Bratislave, dňa 09. januára 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K000674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wolf Patrick
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadická 36, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2015 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Patrick Wolf, bytom Beňadická č. 36, 851 06 Bratislava, nar. 11.05.1969 nasledujúce doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej
zložky
1

Dôvod zápisu Dátum zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma
majetku
majetku
banke
Zrážka zo mzdy úpadcu dňa
§ 67 odsek 1
09. januára 2017 05.01.2017 podľa § 72 odsek 2
písm. b) ZKR
616,04 €
zákona č. 7/2005 Z.z.

Číslo účtu

Mena Banka

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

V Bratislave, dňa 09. januára 2017
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JUDr. Martin Aksamit, správca

K000675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jagelka „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1972
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
A. pozemky zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Námestovo, katastrálny odbor,
nachádzajúce sa v obci Rabča, okres Námestovo, k.ú. Rabča:

LV č.

kat.
územie

2922 Rabča

331/1

E

trvalé
porasty

trávne

1683

v spoluvl.
v m2)

podiel/

1/1440 (1,17)

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

2919 Rabča

320

E

orná pôda

213

1/420 (0,51)

2919 Rabča

322/1

E

orná pôda

65

1/420 (0,15)

2919 Rabča

322/2

E

orná pôda

21

1/420 (0,05)

2919 Rabča

330

E

orná pôda

290

1/420 (0,69)

LV č.

LV č.

kat.
územie

výmera
m2

parc. č.parc.reg. druh pozemku

kat.
územie

3151 Rabča

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
1522/4 E

trávne
trávne

podiel/

v spoluvl.
v m2)

podiel/

61

9/7000 (0,08)

1939

9/7000 (2,49)

3151 Rabča

1559

3151 Rabča

1560/1 E

orná pôda

473

9/7000 (0,61)

3151 Rabča

1560/2 E

orná pôda

49

9/7000 (0,06)

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1556/1 E

orná pôda

6317

LV č.

kat.
územie

3163 Rabča

E

trvalé
porasty
trvalé
porasty

v spoluvl.
v m2)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
12 €

14,03 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
25,00 €

12,68 €

20,00 €

3,10 €

20,00 €

1,00 €

15,00 €

10,36 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
20,00 €

1,57 €

20,00 €

49,86 €

25,00 €

15,20 €

25,00 €

1,58 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota

9/14000 (4,06)
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3163 Rabča

LV č.

kat.
územie

3164 Rabča

LV č.

kat.
územie

3169 Rabča

LV č.

kat.
územie

3170 Rabča

LV č.

kat.
územie

3172 Rabča

LV č.

kat.
územie

3182 Rabča

LV č.

kat.
územie

3184 Rabča

LV č.

kat.
územie

4110 Rabča

LV č.

kat.
územie

4147 Rabča
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1556/1 E

orná pôda

6317

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1537/1 E

orná pôda

308

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1588/1 E

orná pôda

939

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1588/3 E

orná pôda

16

parc.
č.

parc.reg. druh pozemku

1591

E

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1608/4 E

orná pôda

16

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1609/3 E

orná pôda

25

v spoluvl.
v m2)

podiel/

v spoluvl.
v m2)

15,00 €

228

trávne

32

parc.
č.

parc.reg. druh pozemku

výmera
m2

6757

E

1104

36,22 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
18,00 €

0,37 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota
9/14000 (0,15)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

v spoluvl.
v m2)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

podiel/

podiel/

1/42 (26,29)

2,93 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
0,62 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
18,00 €

1/5040 (0,01)

v spoluvl.
v m2)

20,00 €

18,00 €

3/280 (0,27)

výmera
m2

2,97 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
30,00 €

podiel/

60,91€

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota

9/7000 (1,21)

3/1400 (0,03)

parc. č. parc.reg. druh pozemku

orná pôda

podiel/

9/14000 (0,20)

výmera
m2
plochy

trvalé
porasty

v spoluvl.
v m2)

15,00 €

9/7000 (0,02)

zastavané
a nádvoria

6468/5 E

9/14000 (4,06)

Deň vydania: 12.01.2017

4,82 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
18,00 €

0,11 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

52,57 €
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4147 Rabča

6758

E

trvalé
porasty

4147 Rabča

6759

E

orná pôda

4147 Rabča

6760

E

trvalé
porasty

LV č.

kat.
územie

4151 Rabča

LV č.

kat.
územie

4154 Rabča

trávne

trávne

1586

1/42 (37,76)

7883

1/42 (187,69)

370

1/42 (8,81)

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

6772/2 E

orná pôda

1284

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (26,34)

parc. č. parc.reg. druh pozemku

výmera
m2

6787

13117

1/28 (468,46)

1126

1/28 (40,21)

E

orná pôda

podiel/

2,00 €

75,52 €

2,00 €

375,38 €

2,00 €

17,62 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

52,69 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

936,93 €

4154 Rabča

6788

E

trvalé
porasty

2,00 €

80,43 €

4154 Rabča

6789

E

orná pôda

2176

1/28 (77,71)

2,00 €

155,43 €

4154 Rabča

6790/1 E

orná pôda

4512

1/28 (161,14)

2,00 €

322,29 €

4154 Rabča

6790/2 E

orná pôda

37

1/28 (1,32)

2,00 €

2,64 €

LV č.

kat.
územie

4604 Rabča

LV č.

kat.
územie

4605 Rabča

LV č.

kat.
územie

4679 Rabča

LV č.

kat.
územie

4705 Rabča

kat.

trávne

v spoluvl.
v m2)

Deň vydania: 12.01.2017

parc.
č.

parc.reg. druh pozemku

výmera
m2

328

E

trvalé
porasty

parc. č.

parc.
reg.

druh pozemku

výmera
m2

663/7

C

trvalé
porasty

1332

trávne

trávne

1568

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1541

E

orná pôda

199

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1542/1 E

orná pôda

4232

druh

výmera

v spoluvl.
v m2)

podiel/

1/1440 (1,09)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

1/1440 (0,93)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

9/14000 (0,13)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

9/14000 (2,72)

v spoluvl.

podiel/

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
20,00 €

21,78 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
25,00 €

23,13 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
18,00 €

2,30 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
15,00 €

40,81 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
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LV č.

kat.
územie

4706 Rabča

LV č.

kat.
územie
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parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1539/2 E

orná pôda

697

6468/1 E

trvalé
porasty

4715 Rabča

6469/2 E

orná pôda

LV č.

kat.
územie

4798 Rabča

LV č.

kat.
územie

4845 Rabča

LV č.

kat.
územie

4846 Rabča

LV č.

kat.
územie

4847 Rabča

LV č.

kat.
územie

4849 Rabča

LV č.

kat.
územie

4930 Rabča

trávne

1558/1 E

trvalé
porasty

trávne

zastavané
a nádvoria

113

1/5040 (0,02)

18,00 €

0,40 €

parc.
č.

parc.reg. druh pozemku

1534

E

trvalé
porasty

zastavané
a nádvoria

11

výmera
m2

trávne

1482

plochy

v spoluvl.
v m2)

podiel/

9/14000 (0,95)

158

135,64 €

15,00 €

15,99 €

18,00 €

0,25 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota
9/7000 (0,00)

výmera
m2

10,00 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota
9/7000 (0,01)

3

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota
9/14000 (1,07)

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4992/98 C

1658

výmera
m2

plochy

podiel/

9/7000 (13,56)

výmera
m2

plochy

zastavané
a nádvoria

v spoluvl.
v m2)

10550

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4992/85 C

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
7,80 €

plochy

zastavané
a nádvoria

podiel/

13,44 €

15,00 €

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4992/84 C

v spoluvl.
v m2)

15,00 €

1/5040 (0,52)

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4992/86 C

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota

2620

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku

podiel/

9/7000 (0,90)

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku

4715 Rabča

v spoluvl.
v m2)

Deň vydania: 12.01.2017

15,00 €

0,00 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
15,00 €

14,29 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota
9/7000 (0,20)

15,00 €

3,05 €
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LV č.

kat.
územie

4933 Rabča
4933 Rabča
4933 Rabča
4933 Rabča
4933 Rabča
4933 Rabča
4933 Rabča
4933 Rabča
4933 Rabča
4933 Rabča

4992/5

C

4992/15 C
4992/61 C
4992/68 C
4992/69 C
4992/96 C
4992/97 C
4992/99 C
4992/100 C
4992/101 C
4992/102 C

4933 Rabča

4992/103 C

kat.
územie

4938 Rabča

LV č.

kat.
územie

4992 Rabča

zastavané
a nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria

plochy
plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

zastavané
nádvoria

4992/76 C

plochy

trvalé
porasty

LV č.

kat.
územie

5138 Rabča

LV č.

kat.
územie

5139 Rabča

1562

E

trávne

13
229
281
502
1
3
47
107
197

12042

zastavané
a nádvoria

17,30 €

9/7000 (0,24)

15,00 €

3,63 €

9/7000 (0,58)

15,00 €

8,70 €

9/7000 (0,02)

15,00 €

0,25 €

9/7000 (0,29)

15,00 €

4,42 €

9/7000 (0,36)

15,00 €

5,42 €

9/7000 (0,65)

15,00 €

9,68 €

9/7000 (0,00)

15,00 €

0,00 €

9/7000 (0,00)

15,00 €

0,00 €

9/7000 (0,06)

15,00 €

0,91 €

9/7000 (0,14)

15,00 €

2,06 €

9/7000 (0,25)

15,00 €

3,80 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota
9/14000 (0,05)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

9/7000 (15,48)

trvalé trávne porasty 36

zastavané
a nádvoria

15,00 €

15,00 €

0,77 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
3,00 €

46,45 €

výmera v m2 spoluvl. podiel všeobecná hodnota za m2 súpisová hodnota

výmera
m2
plochy

plochy

9/7000 (0,05)

18,00 €

0,83 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

2776

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4992/114 C

451

80

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4992/113 C

9/7000 (1,15)

188

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
1522/2 E

a

Deň vydania: 12.01.2017

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

897

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku

LV č. kat. územie parc. č. parc.reg. druh pozemku
5030 Rabča

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku

4933 Rabča

LV č.

Konkurzy a reštrukturalizácie

9/14000 (1,78)

15,00 €

26,77 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

10

9/7000 (0,01)

15,00 €

0,19 €
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LV č.

kat.
územie

5140 Rabča
5140 Rabča

LV č.

kat.
územie

5141 Rabča

Konkurzy a reštrukturalizácie

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
zastavané
a nádvoria
zastavané
a nádvoria

4992/110 C
4992/112 C

plochy
plochy

zastavané
a nádvoria

4992/111 C

plochy

LV č. kat. územie parc. č. parc.reg. druh pozemku
5424 Rabča

9/14000 (0,05)

122

9/14000 (0,08)

9/14000 (0,33)

9/7000 (0,78)

parc.reg. druh pozemku

výmera
m2

5463 Rabča

6761

E

orná pôda

1456

5463 Rabča

6762

E

trvalé trávne porasty

4944

5463 Rabča

6763

E

5463 Rabča

6764

E

orná pôda

LV č.

kat.
územie

5464 Rabča

LV č.

kat.
územie

5465 Rabča

druh
pozemku

6775

ostatné plochy 1069

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

6802/2 E

orná pôda

2615

parc.reg. druh pozemku

5467 Rabča

6791

E

trvalé
porasty

5467 Rabča

6792

E

orná pôda

trávne

15,00 €

1,18 €

15,00 €

4,89 €

5,00 €

3,91 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota
1/42 (34,67)

2,00 €

69,33 €

1/42 (117,71)

2,00 €

235,43 €

349

1/42 (8,31)

2,00 €

16,62 €

2783

1/42 (66,26)

2,00 €

132,52 €

výmera
m2

parc.
č.

LV č.

kat.
územie

plochy

parc. č. parc.reg.
E

0,81 €

výmera v m2 spoluvl. podiel všeobecná hodnota za m2 súpisová hodnota

trvalé trávne porasty 608

zastavané
a nádvoria

15,00 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

507

parc.
č.

LV č.

kat.
územie

4427/28 C

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

84

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku

Deň vydania: 12.01.2017

výmera
m2

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (21,93)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (53,65)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

1741

1/28 (62,18)

2250

1/28 (80,36)

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

43,86 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

107,30 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

124,36 €

2,00 €

160,71 €
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LV č.

kat.
územie

5468 Rabča
5468 Rabča

LV č.

kat.
územie

5475 Rabča

LV č.

kat.
územie

5476 Rabča

LV č.

kat.
územie

5488 Rabča

LV č.

kat.
územie

5505 Rabča

LV č.

kat.
územie

5571 Rabča

LV č.

kat.
územie

5585 Rabča

LV č.

kat.
územie

Konkurzy a reštrukturalizácie

parc. č. parc.reg. druh pozemku

výmera
m2

6802/1 E

orná pôda

2645

1/28 (94,46)

2,00 €

188,93 €

6842/2 E

trvalé
porasty

122

1/28 (4,36)

18,00 €

78,43 €

trávne

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4992/73 C

zastavané
nádvoria

plochy

a

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1538/1 E

orná pôda

12

zastavané
nádvoria

trvalé
porasty

plochy

trvalé
porasty

a

trávne

plochy

trvalé

15,00 €

842

výmera
m2

0,23 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

v spoluvl.
v m2)

v spoluvl.
v m2)

1231

5,32 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota

9/7000 (0,11)

podiel/

podiel/

9/7000 (1,58)

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku

podiel/

15,00 €

9/7000 (0,98)

výmera
m2

trávne

zastavané
a nádvoria

84

760

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4992/13 C

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

v spoluvl.
v m2)

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4427/25 C

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota

9/7000 (0,35)

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4427/29 C

276

podiel/

9/7000 (0,02)

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4992/74 C

v spoluvl.
v m2)

Deň vydania: 12.01.2017

15,00 €

1,62 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
15,00 €

14,66 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
15,00 €

23,74 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota
9/14000 (0,54)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

15,00 €

8,12 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota

trávne
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5591 Rabča

LV č.

kat.
územie

5662 Rabča

LV č.

kat.
územie

5734 Rabča

LV č.

kat.
územie

5741 Rabča

LV č.

kat.
územie

5796 Rabča

LV č.

kat.
územie

5797 Rabča

LV č.

kat.
územie

5798 Rabča

LV č.

kat.
územie

5799 Rabča

LV č.

kat.
územie

5800 Rabča

Konkurzy a reštrukturalizácie

6468/6 E

trvalé
porasty

trávne

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1540/1 E

orná pôda

3136

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1561/2 E

orná pôda

1094

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

1535/1 E

orná pôda

622

47

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
6842/3 E

trvalé
porasty

trávne

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

6827/1 E

orná pôda

196

123

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
6776/2 E

trvalé
porasty

trávne

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

6777/2 E

orná pôda

905

parc. č. parc.reg. druh pozemku
6778/2 E

trvalé
porasty

trávne

149

výmera
m2
377

1/5040 (0,01)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

9/14000 (2,02)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

9/7000 (1,41)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

podiel/

podiel/

27/1316 (4,02)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (3,06)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (18,57)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (7,73)

0,17 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
15,00 €

30,24 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
21,10 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
15,00 €

27/1316 (2,52)

v spoluvl.
v m2)

18,00 €

15,00 €

9/7000 (0,80)

v spoluvl.
v m2)

Deň vydania: 12.01.2017

12,00 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
3,00 €

7,57 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
3,00 €

12,06 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

6,11 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

37,14 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

15,47 €
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LV č.

kat.
územie

5801 Rabča

LV č.

kat.
územie

5802 Rabča

LV č.

kat.
územie

5803 Rabča

LV č.

kat.
územie

5804 Rabča

LV č.

kat.
územie

5805 Rabča

LV č.

kat.
územie

5806 Rabča

LV č.

kat.
územie

5942 Rabča

LV č.

kat.
územie

6344 Rabča

Konkurzy a reštrukturalizácie

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

6780/3 E

orná pôda

426

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

6780/2 E

orná pôda

546

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

6770/2 E

orná pôda

828

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
6771/2 E

trvalé
porasty

trávne

545

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
6773/2 E

trvalé
porasty

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

6774

ostatné plochy 563

E

trávne

160

výmera
m2

parc. č. parc.reg.

druh
pozemku

výmera
m2

6469/1 E

orná pôda

497

parc. č. parc.reg. druh pozemku
6468/4 E

trvalé
porasty

trávne

výmera
m2
100

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (8,74)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (11,20)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (16,99 €)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (11,18)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (3,28)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

27/1316 (11,55)

v spoluvl.
v m2)

podiel/

1/5040 (0,10)

v spoluvl.
v m2)

Deň vydania: 12.01.2017

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

1/5040 (0,02)

22,40 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

33,98 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

22,36 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

6,57 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
2,00 €

23,10 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
20,00 €

podiel/

17,48 €

1,97 €

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
15,00 €

0,30 €
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LV č.

kat.
územie

6355 Rabča

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
16249/1 C

6355 Rabča

16249/2 C

6355 Rabča

16343/19 C

zastavané
a nádvoria
zastavané
a nádvoria

plochy
plochy

trvalé trávne porasty

Deň vydania: 12.01.2017

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

15

1/5040 (0,00)

18

1/5040 (0,00)

7

1/5040 (0,00)

15,00 €

0,00 €

15,00 €

0,00 €

15,00 €

0,00 €

parc. č. parc.reg. druh pozemku

výmera
m2

6356 Rabča

16244/61 C

ostatné plochy

846

1/5040 (0,17)

15,00 €

2,52 €

6356 Rabča

16244/63 C

ostatné plochy

23

1/5040 (0,00)

15,00 €

0,00 €

6356 Rabča

16244/65 C

ostatné plochy

18

1/5040 (0,00)

15,00 €

0,00 €

6356 Rabča

16252/1 C

orná pôda

558

1/5040 (0,11)

15,00 €

1,66 €

6356 Rabča

16252/3 C

orná pôda

50

1/5040 (0,01)

15,00 €

0,15 €

14

1/5040 (0,00)

15,00 €

0,00 €

24

1/5040 (0,00)

15,00 €

0,00 €

LV č.

kat.
územie

Konkurzy a reštrukturalizácie

6356 Rabča
6356 Rabča

LV č.

kat.
územie

6464 Rabča

LV č.

kat.
územie

6756 Rabča
6756 Rabča

16253/3 C
16253/4 C

zastavané
a nádvoria
zastavané
a nádvoria

plochy
plochy

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku
4870/12 C

trvalé
porasty

trávne

75

16328/19 C
16328/21 C

zastavané
a nádvoria
zastavané
a nádvoria

v spoluvl.
v m2)

plochy
plochy

podiel/

9/14000 (0,05)

výmera
m2

parc. č. parc.reg. druh pozemku

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

(výmera všeobecná hodnota za súpisová
m2
hodnota
15,00 €

0,72 €

v spoluvl. podiel/ (výmera všeobecná hodnota za súpisová
v m2)
m2
hodnota

180

1/5040 (0,04)

5

1/5040 (0,00)

5,00 €

0,18 €

5,00 €

0,00 €

B. Iná majetková hodnota:

súpisová hodnota – určená s odkazom na čisté
obchodné imanie spoločnosti zistené z poslednej
Obchodný podiel úpadcu ako jediného spoločníka v spoločnosti: JAGO – STAV
riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
s.r.o., so sídlom: Veterná 157/4, 029 01 Námestovo, IČO: 47 589 701, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 61583/L.
5.440,00 €

V Žiline, dňa 09.01.2017
KP recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 12.01.2017

K000676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Kostrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kalinčiaka 7, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2015 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vec: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Valéria Kostrová, nar. 7.2.1963, J. Kalinčiaka 7, 038 61
Vrútky (ďalej len „Úpadca“):
8/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 10/2016 vo výške 446,94 Eur
deň zaradenia do súpisu: 9.1.2017
dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy Úpadcu v zmysle §-u 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
súpisová hodnota: 446,94 Eur
9/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 11/2016 vo výške 436,83 Eur
deň zaradenia do súpisu: 9.1.2017
dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy Úpadcu v zmysle §-u 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
súpisová hodnota: 436,83 Eur
10/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 12/2016 vo výške 699,21 Eur
deň zaradenia do súpisu: 9.1.2017
dôvod zaradenia do súpisu: časť zo mzdy Úpadcu v zmysle §-u 72 ZKR v spojitosti s nariadením vlády SR č.
268/2006 (zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia)
súpisová hodnota: 699,21 Eur
V Martine, dňa 9.1.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správkyňa

K000677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Veselovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.9.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 s 533
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:
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Deň vydania: 12.01.2017

Okresný súd Žilina
3K/23/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu Matej Veselovský, nar. 28.9.1987, bytom Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok
možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľské 516/2, 038 53 Turany
v úradných hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., po predchádzajúcej písomnej,
e-mailovej alebo telefonickej dohode.
Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail:
machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová
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