Obchodný vestník 209/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2014

K021066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROFARM SLUŽBY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 792, 956 17 Solčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 558 630
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2012 S1316
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z druhého zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:

31K/36/2012

Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2012 S 1316
Obchodné meno úpadcu:
IČO úpadcu:

AGROFARM SLUŽBY, s.r.o.
36 558 630

Dátum konania:

21.10.2014 (písomné hlasovanie)

Prítomní:
a. Predseda VV: ASPELL a.s., zast. Bečarik & partners, s.r.o., advokátska kancelária na základe plnej moci
s osvedčeným podpisom, hlasovanie zo dňa 21.10.2014 priamo do zápisnice
b. Člen VV: AGROPROGRES-SERVIS s.r.o., v mene ktorej koná Ing. Petr Křížek, konateľ, hlasovanie
e-mailom zo dňa 19.10.2014 (v zmysle prílohy)
c. Člen VV: Tomáš Ponik SHR, zast. Tomáš Ponik, na základe splnomocnenia – hlasovanie e-mailom zo dňa
21.10.2014 (v zmysle prílohy)

Program:

1. Otvorenie
2. Uloženie záväzného pokynu
3. Záver

K bodu 1) Otvorenie:

Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných podľa § 38 ods. 3)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle § 38 ods. 3 ZKR: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných“.

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia, a to
vzhľadom na písomné hlasovanie formou e-mailu doručeného predsedovi veriteľského výboru.

K bodu 2) Uloženie záväzného pokynu:

V konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956
17 Solčany, IČO: 36 558 630, ktoré je vedené Okresným súdom v Nitre pod č.k.: 31K/36/2012, správca úpadcu
požiadal o hlasovanie veriteľského výboru o udelenie záväzného pokynu a odporúčania akým spôsobom
postupovať v právnej veci žalobcu: JUDr. Fadi Fardous, SKP AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., proti žalovanému:
FARMSERVIS, s.r.o. o zaplatenie 62.590,01 € s prísl., ktorá právna vec je vedená na Okresnom súde Nitra pod sp.
zn. 23Cib/147/2013, a to vzhľadom na protinávrh žalovaného na uzavretie dohody, resp. zmieru v uvedenej právnej
veci, ktorý správca doručil predsedovi veriteľského výboru a členom veriteľkého výboru spolu s návrhom správcu na
mimosúdnu dohodu a spolu so svojimi vyjadreniami k týmto návrhom.

V zmysle § 82 ZKR „Príslušný orgán ukladá záväzné pokyny a odporúčania správcovi v súvislosti so správou
majetku podliehajúceho konkurzu, speňažovaním majetku úpadcu a inými činnosťami správcu. Príslušným orgánom
na účely ZKR je v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú podstatu.“

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty úpadcu: AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., navrhuje uložiť
záväzný pokyn v zmysle písomného návrhu na urovnanie zo dňa 20.08.2014 v zmysle svojich vyjadrení, ktoré
doručil predsedovi veriteľkého výboru v nasledovnom znení:

V právnej veci žalobcu: JUDr. Fadi Fardous, SKP AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., proti žalovanému: FARMSERVIS,
s.r.o. o zaplatenie 62.590,01 € s prísl., ktorá právna vec je vedená na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.
23Cib/147/2013 správca navrhuje za účelom urovnania v predmetnom spore aby žalovaný uhradil žalobcovi sumu
vo výške 25.000,- Eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc Eur) v prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania sp. zn.
31K/36/2012 S1316 vedeného na Okresnom súde Nitra spolu s náhradou trov konania, spočívajúce v trovách
právneho zastúpenia, a to vo výške 2.504,91 Eur.

Dávam hlasovať o uložení záväzného pokynu a odporúčania v uvedenom znení
Bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania:

ZA: 0 hlasov

PROTI: 3 hlasy, 100 % hlasov
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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ASPELL a.s.
AGROPROGRES-SERVIS s.r.o.
Tomáš Ponik SHR

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE č. 1:

Veriteľský výbor úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630,
vo veci udelenia záväzného pokynu na uzavretie dohody, resp. zmieru, neudeľuje správcovi záväzný pokyn
v uvedenom znení.

Predseda veriteľského výboru vzhľadom na hlasovanie navrhuje za účelom urovnania v predmetnom spore aby
žalovaný uhradil žalobcovi sumu vo výške 30.000,- Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) v prospech všeobecnej podstaty
konkurzného konania sp. zn. 31K/36/2012 S1316 vedeného na Okresnom súde Nitra a žalobcovi priznal nárok na
náhradu trov konania, spočívajúce v trovách právneho zastúpenia, a to vo výške 2.504,91 Eur. V prípade
neuzavretia mimosúdnej dohody v uvedenom znení, udeluje veriteľský výbor pokyn správcovi pokračovať
v predmetnom súdnom konaní.

Dávam hlasovať o uložení záväzného pokynu a odporúčania
Bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania:

ZA: 3 hlasy, 100 % hlasov
ASPELL a.s.
AGROPROGRES-SERVIS s.r.o.
Tomáš Ponik SHR

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

UZNESENIE č. 2:

Veriteľský výbor úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630,
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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Veriteľský výbor úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630,
vo veci udelenia záväzného pokynu na uzavretie dohody, resp. zmieru, udeľuje správcovi záväzný pokyn
v nasledovnom znení:

Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom: Družstevná 792, 956
17 Solčany, IČO: 36 558 630, schvaľuje návrh na uzavretie dohody, za účelom urovnania v právnej veci
žalobcu: JUDr. Fadi Fardous, SKP AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., proti žalovanému: FARMSERVIS, s.r.o. o
zaplatenie 62.590,01 € s prísl., ktorá právna vec je vedená na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.
23Cib/147/2013, a to aby žalovaný uhradil žalobcovi sumu vo výške 30.000,- Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) v
prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania sp. zn. 31K/36/2012 S1316 vedeného na Okresnom
súde Nitra a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania, spočívajúce v trovách právneho zastúpenia,
a to vo výške 2.504,91 Eur. V prípade neuzavretia mimosúdnej dohody v uvedenom znení, udeluje veriteľský
výbor pokyn správcovi pokračovať v predmetnom súdnom konaní.

Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

Vzhľadom na skutočnosť, že za uloženie záväzného pokynu na uzavretie dohody, resp. zmieru úpadcu
AGROFARM SLUŽBY, s.r.o., so sídlom Družstevná 792, 956 17 Solčany, IČO: 36 558 630, hlasovali všetci traja
členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie o uložení záväzného pokynu a odporúčania
v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV)
Okresnému súdu Nitra a správcovi JUDr. Fadimu Fardousovi.
Predseda VV zaviazal správcu JUDr. Fadi Fardousa zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 21.10.2014
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru :
.......................................................
predseda veriteľského výboru ASPELL a.s.
zast. JUDr. Michal Bečarík, advokát a konateľ
Bečarik & partners, s.r.o.

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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K021067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512/59, 958 03 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Kardošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014 S1430
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“): Milan
Baláž, nar. 19.7.1960, bytom Puškinova 1512/59, Partizánske, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Trenčín, spis. zn.: 38K/28/2014 zo dňa 08.10.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.: OV 197/2014 zo dňa 15.10.2014.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Trenčín, No. 38K/28/2014, dated on 08th of October 2014 bankruptcy procedure was declared on the Debtor:
Milan Baláž, date of birth: 19th July 1960, domicile: Puškinova 1512/59, Partizánske, the Slovak Republic.
The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 197/2014
dated on 15th October 2014.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2014. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín became valid on 16th October 2014. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu, na adrese Ing. Mária Kardošová, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská
republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín,
Slovenská republika, sp.zn.: 38K/28/2014.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
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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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address Ing. Mária Kardošová, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín),
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the proc. No. 38K/28/2014.
The lodgement of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
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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The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall
be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Ing. Mária Kardošová, správca Úpadcu/the bankruptcy trustee

K021068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRODUKTA akciová spoločnosť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kapušany Veľké Kapušany, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 664 504
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2014 S 1021
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu zasadnutia 3. Schôdze veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť, ,, v reštrukturalizácii“, so sídlom Veľké Kapušany 079 01, IČO:
31 664 504 (ďalej len ,,dlžník“
Dátum: 24.10.2014 o 11.15.
Miesto: Szakkayho 1, 040 01 Košice ( kancelária správcu)
Zoznam prítomných (v súlade s prezenčnou listinou tvoriacou prílohu zápisnice z veriteľského výboru zo dňa
24.10.2014):
·
·
·
·

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO:
00 682 420 ( predseda veriteľského výboru)
BIRO Zrt. Csepeli út 33-43, so sídlom Szigetszentmiklos 2310, Maďarská republika ( člen veriteľského
výboru)
Dlžník, konajúci predsedom predstavenstva Ing. Jozef Jakab
Správca JUDr. Jozef Vaško, Szakkayho 1, 040 01 Košice

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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Program 3. schôdze veriteľského výboru:
1. Prezentácia prítomných
2. Prezentácia a diskusia k dlžníkom predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144 ods. 1
ZKR
4. Záver.

1. Prezentácia prítomných
Zasadnutie veriteľského výboru (ďalej len ,,VV“) otvoril predseda veriteľského výboru dlžníka o 11:15 a prezentoval
program zasadnutia výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov predseda konštatoval, že
veriteľský výbor je vzhľadom na dvoch prítomných členov uznášaniaschopný podľa § 128 ods. 2 ZKR.

2.Prezentácia a diskusia k dlžníkom predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu
Predseda VV konštatoval, že prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka bol predsedovi VV predložený
riadne a včas dňa 17.10.2014 v súlade s ust. § 143 ZKR a uznesením veriteľského výboru zo dňa 3.10.2014.
Následne bol tento prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu doručený aj ostatným členom VV spolu
s pozvánkou na zasadnutie veriteľského výboru, ktoré sa uskutočňuje v zákonnej lehote podľa ust. § 144 ods. 1
veta prvá ZKR.
Po predložení prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu dňa 17.10.2014 boli zo strany dlžníka
v prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu odstránené zjavné nesprávnosti, spresnené povinnosti dlžníka
voči zabezpečeným veriteľom a upravené lehoty viažúce sa k plneniu povinností dlžníka a správcu voči
veriteľskému výboru.

3. Hlasovanie veriteľského výboru o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle § 144
ods. 1 ZKR
Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil veriteľský výbor k hlasovaniu o prepracovanom návrhu reštrukturalizačného
plánu dlžníka (v znení zmien vykonaných po jeho predložení veriteľskému výboru dňa 17.10.2014).

Veriteľský výbor hlasovaním prijal
Uznesenie:
Veriteľský výbor schvaľuje dlžníkom predložený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu a žiada
správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Veriteľský výbor zároveň odporúča účastníkom plánu
oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie.
Za:

2

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Voči prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4. Záver
Vzhľadom na vyčerpanie predmetu 3. Schôdze veriteľského výboru dlžníka a nevznesenia žiadnych námietok alebo
návrhov zo strany prítomných, ukončil predseda veriteľského výboru Dlžníka zasadnutie, ktorý prítomným
poďakoval za ich účasť.

Košice 24.10.2014
Predseda veriteľského výboru:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
v.z. Mgr. Jozef Hančák, v.r.

K021069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROVEX spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatná 438/15, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 146 330
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30R/2/2014 S 1021
Spisová značka súdneho spisu:
30R/2/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

Z 1. Zasadnutia veriteľského výboru podľa § 126 ZKR v rámci reštrukturalizačného konania dlžníka
ROVEX spol. s r.o. , so sídlom Blatná 438/15, 078 01 Sečovce, IČO: 17 146 330
Č.k. 30R/2/2014
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Miesto konania: v sídle správcu JUDr. Jozefa Vaška,
Szakkayho 1, Košice
Dátum konania: 27.10.2014 o 9,15 hod.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K bodu 1,
Zasadnutie otvoril správca. Zdôvodnil zákonnú potrebu zasadnutia veriteľského výboru. Konštatoval, že na
zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci zvolení členovia veriteľského výboru, čiže veriteľský výbor je
uznášaniaschopní.

K bodu 2,
Bol prednesený návrh na predsedu veriteľského výboru veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Šancová 1/A, Bratislava, veriteľ č. 10. Prítomní nemali iný návrh, následne bolo vykonané hlasovanie. Výsledky
hlasovania:
Za: 84 731
Proti: 0

Uznesenie č. 1:
Predsedom veriteľského výboru je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava.

K bodu 3,
Záver vykonal predseda veriteľského výboru a poďakoval prítomným za účasť.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., Šancová 1/A, Bratislava
v zast.:Ing. Erika Hajdu, v.r.

JUDr. Jozef Vaško, správca, v.r.

K021070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Chalachan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2014 S849
Spisová značka súdneho spisu:
2K/54/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty úpadcu Iva Chalachana, nar.: 07.07.1968, bytom Třebíčska
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. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty úpadcu Iva Chalachana, nar.: 07.07.1968, bytom Třebíčska
1844/20, 066 01 Humenné,ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2014, č.k. 2K/54/2014 21 týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie na ulici Konštantínovej č. 6 v Prešove je verejne dostupná na
doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v pracovných dňoch v čase
od 08.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť e-mailom:
stelaw@fornex.sk alebo na telefónnom čísle: 051/7711687.
JUDr. Stela Wildeová, správkyňa

K021071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIXER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čapkova 2, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 382 398
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3R/11/2013 S 628
Spisová značka súdneho spisu:
3R/11/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
JUDr. Róbert Fatura, reštrukturalizačný správca dlžníka MIXER, s.r.o., Čapkova 2, Bratislava, IČO: 31 382 398,
sídlo správcu: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, na základe potvrdeného reštrukturalizačného plánu
dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 3R/11/2013-693 zo dňa 20.10.2014 týmto v zmysle
ustanovenia § 162 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zavedenie dozornej
správy nad dlžníkom MIXER, s.r.o., Čapkova 2, Bratislava, IČO: 31 382 398.
Subjekt podliehajúci dozornej správe:
MIXER, s.r.o., Čapkova 2, Bratislava, IČO: 31 382 398, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I. Odd.: Sro, vložka číslo 7807/B
Dozorný správca: JUDr. Róbert Fatura, sídlo správcovskej kancelárie: Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica
V zmysle ustanovenia § 163 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného správcu
o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu trvá do
zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku dozorným správcom v prípade úplného
splnenia plánu dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia konkurzu na dlžníka.

Dozorný správca je v zmysle ustanovenia § 164 ZKR a potvrdeného reštrukturalizačného plánu povinný:

·
·
·
·
·
·

informovať veriteľský výbor a súd o vývoji finančnej a obchodnej situácii dlžníka l x polročne
informovať veriteľský výbor a súd o plnení reštrukturalizačného plánu s prihliadnutím najmä, ale nie len na
úhradu pohľadávok v prospech zabezpečených a nezabezpečených veriteľov v lehotách podľa
reštrukturalizačného plánu
zabezpečovať ponukové konania na predaj majetku dlžníka podľa podmienok, ktoré sú v prílohe záväznej
časti plánu
vykonávať dozor nad predajom majetku dlžníka podľa podmienok uvedených v záväznej časti plánu
informovať veriteľský výbor a súd o postupe a výsledkoch predaja majetku dlžníka 1 x polročne
plniť iné požiadavky podľa príslušných ustanovení ZKR, resp. požiadaviek veriteľského výboru schválených
formou uznesenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dozorný správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní príslušných orgánov dlžníka podliehajúceho dozornej
správe: Valné zhromaždenie, dozorná rada, vedenie spoločnosti. Tieto orgány dlžníka sú povinné prerokovať
s dozorným správcom každé zásadné rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy.

Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 ZKR
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas
viac ako 3 mesiacov
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu
za predchádzajúci kalendárny rok
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu
v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 20.000,00 EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce
z právnych úkonov dlžníka schválených správcom
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Odmena dozorného správcu a pravidlá pre jej úhradu:
Dozornému správcovi za výkon jeho funkcie podľa tohto plánu prináleží odmena a to vo výške 500,00 EUR za
kalendárny polrok (bez DPH), splatná polročne na základe správcom vopred vystavenej faktúry s lehotou splatnosti
15 dní.

Poučenie: V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba
podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí
právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe
vyhlásený konkurz.

V Považskej Bystrici, dňa 28.10.2014
JUDr. Róbert Fatura, dozorný 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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K021072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 224 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1293
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom kancelárie: Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F, Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava IČO:
46 224 351, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel.
čísle: 048/480 01 06, e-mailom: skodova@restrukturalizacia.net, mobil: 0948 828 233.

JUDr. Ing. Veronika Škodová
správca konkurznej podstaty

K021073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Fandák Mercurius pharm F & F
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 224 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová
Sídlo správcu:
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2014 S1293
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Erik Fandák Mercurius
pharm F & F, s miestom podnikania Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava, IČO: 46 224 351 (ďalej len
„úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 1K/50/2014, zo dňa 20.10.2014
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the Erik Fandák Mercurius pharm F & F, Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava, ID No.: 46 224 351
(hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
1K/50/2014 dated 20.10.2014 bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2014 dňa
27.10.2014. Dňom 28.10.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 205/2014 on
27.10.2014. Bankruptcy was declared on 28.10.2014.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only
„the BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Business Journal shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the
bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court receives during the
bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a
resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

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

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Ing. Veronika Škodová, so sídlom kancelárie:
Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská
Bystrica (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – JUDr. Ing. Veronika Škodová,
Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor delivers
the application to the court - District Court Banská Bystrica / Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28,
975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of
the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

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

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

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

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

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

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other
claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name,
surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat
of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

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

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

15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložkupodniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents
will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

V Banskej Bystrici dňa 28.10.2014
In Banská Bystrica, on 28.10.2014

JUDr. Ing. Veronika Škodová, správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Veronika Škodová, trustee of the Bankrupt

K021074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Veselský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 28/55, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2013 S1623
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh podania:
Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

Číslo
súpisovej
zložky
pp 25
pp 26
pp 27
pp 28
pp 29
pp 30

pp 31

pp 32
pp 33

Úpadca: Martin
Veselský

Značka spr. Spisu:
4K/38/2013/S1623

28.10.2014

Dôvod zápisu do
súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu
Označenie dlžníka
majetku

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

zrážky zo mzdy
06/2014 (§72 ods.2
ZKR)
úroky z bank.účtu
za júl 2014
sprepitné úpadcu
ako čašníka za
7/2014
zrážky zo mzdy
07/2014 (§72 ods.2
ZKR)
úroky z bank.účtu
za august 2014
zrážky zo mzdy
08/2014

Súpisová
hodnota
hodnota v €

01.08.2014

Ivan Baják, Bagarova
1174/1, 84101
185,99
Bratislava

pracovná zmluva s
185,99 €
Ivan Baják, Bratislava

01.08.2014

Tatra banka, a.s.

0,03

Zmluva o bežnom účte 0,03 €

04.08.2014

úpadca

259,2

Vyhlásenie úpadcu o
"obslužnom"
(sprepitné)

22.08.2014

Ivan Baják, Bagarova
1174/1, 84101
185,99
Bratislava

pracovná zmluva s
185,99 €
Ivan Baják, Bratislava

31.08.2014

Tatra banka, a.s.

Zmluva o bežnom účte 0,03 €

12.09.2014

Ivan Baják, Bagarova
1174/1, 84101
185,99
Bratislava

pracovná zmluva s
185,99 €
Ivan Baják, Bratislava

úpadca

Vyhlásenie úpadcu o
"obslužnom"
(sprepitné)

sprepitné úpadcu
ako čašníka za
30.09.2014
8/2014
zrážky zo mzdy
08/2014 (§72 ods.2 30.09.2014
ZKR)
úroky z účtu

Správca: Ing Hilda
Gajdošová

30.09.2014

0,03

249,6

259,20 €

249,60 €

Ivan Baják, Bagarova
1174/1, 84101
185,99
Bratislava

pracovná zmluva s
185,99 €
Ivan Baják, Bratislava

Tatra banka, a.s.

Zmluva o bežnom účte 0,04 €

0,04

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

správca

K021075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ambrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 1531/10, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Dragašič
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/38/2013 S1623
Spisová značka súdneho spisu:
25K/38/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky
Úpadca: Peter
Ambrus

Značka spr.
Spisu: 25K/38/2013/S1623

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu do
súpisu majetku

Dátum zápisu do súpisu
majetku

Označenie
dlžníka

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

pp6

zrážka zo mzdy za

17.07.2014

INA Skalica

526,95

pracovná zmluva

526,95 €

Zmluva o bežnom
účte

0,02 €

28.10.2014

Správca: Ing Hilda
Gajdošová

pp7

úroky z účtu

31.07.2014

Tatra banka,
0,02
a.s.

pp8

zrážky zo mzdy

18.08.2014

INA Skalica

pracovná zmluva

643,07 €

Zmluva o bežnom
účte

0,02 €

pracovná zmluva

588,73 €

Zmluva o bežnom
účte

0,02 €

643,07

pp9

úroky z účtu

31.08.2014

Tatra banka,
0,02
a.s.

pp10

zrážky zo mzdy

17.09.2014

INA Skalica

30.09.2014

Tatra banka,
0,02
a.s.

pp11

úroky z účtu

Ing.
V Bratislave 28.10.2014

Hilda

588,73

Gajdošová,

správca

K021076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AQUAPLAST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 317 691
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/2/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
25R/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.10.2014 sp. zn. 25R/2/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 205/2014 zo dňa 27.10.2014, vo veci reštrukturalizácie dlžníka: AQUAPLAST, s.r.o., so sídlom:
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 317 691, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 34016/T, bol potvrdený reštrukturalizačný plán dlžníka.
Podľa záväznej časti plánu a s použitím ustanovení § 162 až § 165 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa záväznej časti plánu a s použitím ustanovení § 162 až § 165 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bola dlžníkovi:
AQUAPLAST, s.r.o., so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 317 691, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 34016/T, nariadená dozorná správa a za dozorného správcu
určený JUDr. Erik Bilský, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod
značkou S1477, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:
Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
- zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti
- nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- prevod nehnuteľného majetku, zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku, zaťaženie nehnuteľného
majetku záložným, alebo obdobným právom
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
- urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
- poskytnúť akékoľvek finančné alebo nefinančné plnenie spriaznenej osobe dlžníka
- uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v konaní o určenie popretej pohľadávky
- všetky právne úkony nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle § 10 ZKR
- právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov
- právny úkon , ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok
- právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom
- každý právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 20.000 EUR, resp. všetky právne
úkony, ktoré sa týkajú majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 30.000 EUR za kalendárny mesiac.
V zmysle § 163 ods. 3 ZKR je možno odporovať tým právnym úkonom dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu dozorného
správcu a boli urobené bez jeho súhlasu.
Účinky dozornej správy nastávajú zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy
v Obchodnom vestníku.

JUDr. Erik Bilský,
správca S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K021077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HASSEL ELEKTRO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajinská 273, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 848 049
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: S1399 2K/70/2012
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu HASSEL ELEKTRO s.r.o. so sídlom : Krajinská 273, 900 31 Svätý Jur,
IČO 35 848 049 oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote t. j. dňa 24. 10. 2014 bola doručená prihláška od
veriteľa Slovenská republika- Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava vo výške 14 491,91 EUR

K021078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kredit Balart reality, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurková 3, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 355 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2014 S1182
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Kredit Balart reality, s.r.o., so sídlom Ďurková 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 355
933 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Školskej 3, 949 01 Nitra, v
úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.:
037/65 12 745.
V Nitre dňa 27.10.2014
Mgr. Ladislav Barát, správca

K021079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Chalachan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/54/2014 S849
Spisová značka súdneho spisu:
2K/54/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z 29.mája
2000.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 of 29th May 2000.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Úpadca“)- Ivo Chalachan, nar.: 07.07.1968, bytom Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné Vám oznamujem, že
uznesením uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2014 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as
the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District
Court in Prešov No. 2K/54/2014 dated 21th of October, 2014 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Ivo Chalachan, date of birth 07.07.1968, address Třebíčska 1844/20, 066 01 Humenné.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2014 dňa 27.10.2014.
Dňom 28.10.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial Bulletin no. 205/2014 on 27th of
October, 2014. Bankruptcy was declared on 28th of October 2014.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia
Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova č. 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika k číslu konania
2K/54/2014 a v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej
podstaty, Konštantínova č. 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná
veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý
má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k
prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act
(hereinafteronly„the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to
the Okresný súd Prešov ( District Court Presov ), Gresova 3, 080 42, Presov, Slovak
Republic, to the No. 2K/54/2014 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Stela Wildeová, spravca, Konstantinova 6, 080 01, Presov, Slovak republic.
Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims
the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than
the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom
konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be
not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to
the application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be
considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the
creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat
is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not
listed in the debtor's list of commitments.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K021080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2013 S 1296
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Osloboditeľov 231, 059 35 Batizovce, IČO:
31 679 978, v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa
11.10.2014 zistený majetok úpadcu – pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa
dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú zložku:
1/
Typ súpisovej zložky majetku – Pohľadávka
Popis:
Uznesením Okresného súdu Poprad sp.zn. 18Cb/152/2013-104, právoplatné a vykonateľné dňa
11.10.2014, v právnej veci žalobcu: JUDr. Marián Novikmec, Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou,
správca konkurznej podstaty úpadcu SLOVAKIA INN., spol. s r.o. v konkurze, proti žalovanému Obec
Batizovce, IČO: 00 326 119, o návrhu o určenie neplatnosti výpovede o nájme s prísl., bolo konanie
zastavené, zaplatený súdny poplatok má byť vrátený žalobcovi vo výške 92,80 Eur prostredníctvom
Daňového úradu Prešov.
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku 92,80 EUR.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K021081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARAMIS TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K výstavisku 689, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 348 694
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2014 S445
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Oznam o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu : ARAMIS TRADE s.r.o., so sídlom K výstavisku 689,
911 01 Trenčín, IČO: 36 348 694 oznamuje, že dňa 28.10.2014 bola do kancelárie správcu doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813
63 Bratislava, v celkovej sume 769,20 Eur. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s
§ 31 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K021082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Valíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dechtice 99, 919 53 Dechtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.4.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing PhD Lucia Sandtner
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 477, 905 01 sENICA
Spisová značka správcovského spisu: 23k/2/2013
Spisová značka súdneho spisu:
23k/2/2013
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Ing. Lucia Sandtner, PhD správca konkurznej podstaty úpadcu STanislav Valíček, Dechtice 99, 919 Dechtice, dátum
narodenia 11.4.1964 zverejňuje konenčý rozvrh z výťažku, tak ako bol schválený zabezpečeným veriteľom a
zástupcom veriteľov
Rozvrh výťažku- nezabezpečení veritelia
EOS KSI Slovensko , s.r.o

79 413,81 EUR

53%

101,77 EUR

Cash collerctors

36 118,01 EUR

24%

46,29 EUR

Jozef Klimčák- TEPODOP

13 631,85 EUR

9%

17,47 EUR

Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava

11 931,97 EUR

8%

15,29 EUR

ČSOB Leasing , a.s

3 710,39 EUR

2%

4,75 EUR

Shell Slovakia

2 345,35 EUR

2%

3,01 EUR

SPP

1 016,62 EUR

1%

1,30 EUR

Krajský súd Bratislava

258,41 EUR

0,17%

0,33 EUR

VUB

208,59 EUR

0,14%

0,27 EUR

ZSE Energia, a.s

143,54 EUR

0,10%

0,18 EUR

Thorpe recovery, s.r.o., Stráž 8419, 960 01 Zvolen

129,70 EUR

0,09%

0,17 EUR

Zabezpečený veriteľ
Súpis oddelenej podstaty
1. dom - rodinny dom
Adresa - Dechtice 99
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LV 1227
podiel 1/1
súpisová hodnota 45 000 ,00 EUR

2. zastavané plochy a nádvoria
číslo parcely 640/12
druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria
výmera - m2 396
kat územie Dechtice
podiel 1/1
súpisová hodnota 5 000,00 EUR

výťažok dražby

37 000,00 EUR

daň z nehnutelnosti

28,00 EUR

daň z nehnutelnosti

24,00 EUR

spotreba vody- BVS

4,16 EUR

spotreba vody vyučtovanie za 2013

89,17 EUR

ZSE

228,80 EUR

SPOLU náklady na prevádzku nehnuteľnosti

374,13 EUR

náklady dražobnej spoločnosti

1 435,92 EUR

odmena dražobnej spoločnosti

2 131,20 EUR

na účet DS

3 567,12 EUR

náklady správcu

156,00 EUR

odmena správcu -12% z výťažku dražby

4 440,00 EUR

odmena správcu DPH

880,00 EUR

na účet správcu

5 476,00 EUR

na účet zabezpečeného veriteľa

27 582,75 EUR

K021083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Šimková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 91638, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: xxxxxx
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 28K/33/2012 S1372

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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28K/33/2012
Iné zverejnenie

PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr, Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty úpadcu Šimková Petra, nar. xxxxxxxx, Beckov 916
38 č.k: 28K/33/2012 , v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 26.6.2014 vyhlasuje v zmysle §
92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií: III. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
1. Pohľadávka na vyrovnací podiel v obchodnej spoločnosti Optician s.r.o., Riečna 2, 811 02 Bratislava, IČO:
46 355 286. Súpisová hodnota 5 000 Eur. Majetok zapísaný v súpise pod por. č. 24, zverejnené v OV
226/2012 zo dňa 22.11.2012
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššie ponúknutú cenu.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
042/4628352,k príp. e-mailom na adrese: správca@factum.sk.
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 28K/33/2012“ – NEOTVÁRAŤ. Ponuky záujemcov musia byť
správcovi doručené do 10.11.2014 do 15.00 hod. Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie
správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného
ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú
ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
verejného ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia vecí, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť
záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom z obchodného alebo iného registra nie starším
ako 1 mesiac, fyzická osoba živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú
činnosť. Nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu OP. Záujemca
tiež predloží čestné vyhlásenie o tom že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia o kúpu majetku
úpadcu sú povinní preukázať sa finančným krytím navrhovanej kúpnej ceny. Prílohou písomného návrhu na
odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o zaplatení zálohy vo výške 20 % z navrhovanej ceny
v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave VUB, a. s, č. ú:
3082775259/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0030 8277 5259 najneskôr ku dňu skončenia lehoty na
predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční 11.11.2014 o 10,00 hod v kancelárií správcu. Otváranie obálok je verejné.
3. Správca zrealizuje vyhodnotenie predložených ponúk v lehote 10 dní od uskutočnenia otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Správca bezodkladne po vyhodnotení
verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu.
Neúspešným záujemcom bude do 10 dní vrátená finančná záloha.
4. Iné skutočnosti – V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu
zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo
výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, pričom túto skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že
predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
V Púchove, 28.10.2014
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, 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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K021084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKROVRT, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 227 731
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 36R/7/2013 S1668
Spisová značka súdneho spisu:
36R/7/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Dozorný správca“), v
zmysle ust. § 163 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR") oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného
plánu obchodnej spoločnosti MIKROVRT, spol. s r.o., so sídlom Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, Slovenská
republika, IČO: 36 227 731 (ďalej aj len ako „Dlžník") potvrdeného uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
36R/7/2013 zo dňa 13.10.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 201/2014, zo dňa 21.10.2014 sa nad
Dlžníkom zavádza dozorná správa.
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia
reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v
Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu na
majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe.
Právne úkony podliehajúce súhlasu Dozorného správcu: Právnymi úkonmi Dlžníka, ktoré podľa záväznej časti jej
reštrukturalizačného plánu majú počas dozornej správy podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·
·

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo
inej právnickej osobe;
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Predkladateľa plánu
zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Predkladateľa plánu alebo k vzniku
ručiteľského záväzku Predkladateľa plánu;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Predkladateľ plánu
poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena
plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené
záujmy veriteľa alebo veriteľov Predkladateľa plánu na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok;
akékoľvek plnenie peňažného záväzku Predkladateľa plánu v hodnote prevyšujúcej 10.000,00 Eur alebo
viacerých peňažných záväzkov Predkladateľa plánu voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej
100.000,00 Eur v priebehu šiestich (šiestich) mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov
vyplývajúcich z právneho úkonu schváleného Správcom;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote
prevyšujúcej 100.000,00 Eur;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Predkladateľa plánu alebo
záväzok Predkladateľa plánu strpieť určitú činnosť alebo záväzok Predkladateľa plánu zdržať sa určitej
činnosti po dobu viac ako 3 (troch) mesiacov;
pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s
Predkladateľom plánu;
pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Predkladateľom
plánu v rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o
peňažných a/alebo nepeňažných nárokov zamestnanca voči Predkladateľovi plánu po skončení pracovného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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peňažných a/alebo nepeňažných nárokov zamestnanca voči Predkladateľovi plánu po skončení pracovného
pomeru;
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych
úkonov, na základe ktorých by Predkladateľovi plánu vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného
plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z
kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv
ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom;
plnenie peňažných záväzkov Predkladateľa plánu alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
každý právny úkon medzi Predkladateľom plánu a jeho Spriaznenými osobami alebo medzi Predkladateľom
plánu a Spriaznenými osobami veriteľov Predkladateľa plánu;
uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej
Správcom, zo strany Predkladateľa plánu podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku alebo
uznania nároku vykonaného pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Ak Dlžník urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením
reštrukturalizačného plánu bol na majetok Dlžníka vyhlásený konkurz.
Mgr. Veronika Hetényiová, správca

K021085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Veselský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 28/55, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2013 S1623
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Hilda Gajdošová - správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Veselský, nar.:28.11.1981, trvale bytom Hlavná
28/55, 900 26 Slovenský Grob, v súlade s § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") oznamuje, že po neúspešných
troch kolách ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty,
zverejneného v Obchodnom vestníku (1. kolo ponukového konania dňa 31.07.2014, OV 146/2014, 2.kolo
ponukového konania dňa 12.8.2014, OV 154/2014, 3.kolo ponukového konania dňa 25.8.2014, OV 163/2014) ako
aj bez odozvy na inzerciu o predaji na www.bazos.sk a www.inzeraty.sme.sk, v nadväznosti na súhlas Príslušného
orgánu - Slovenskej sporiteľne, a.s. Tomášikova 42, 832 37 Bratislava a v súlade s § 81 ods. 1 ZKR
vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovný hnuteľný majetok, z dôvodu, že ho nie je možné
speňažiť:
1. Multifunkčná tlačiareň HP - súp.hodnota 65,00 eur
2. Mobilný telefón Nokia - súp.hodnota 55,00 eur
3. Účtovný softvér - MRP - súp.hodnota 728,51 eur

V Bratislave 28.10.2014
Ing. Hilda Gajdošová, správca
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K021086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prírodná farmácia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 880 406
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
29.augusta 28/D, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2008 S1144
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2008
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súdneho rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I č.k. 1Cbi/2/2009, ktorým bol judikovaný právny
základ pohľadávky, ktorá bola dňa 01.07.2008 sčasti postúpená na odporcu Farby a zdravie, s.r.o., so sídlom:
Janka Kráľa 4, Banská Bystrica, IČO: 43 828 469, a následne dňa 03.07.2008 započítaná na kúpnu cenu za predaj
zásob, vylučuje správca zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok:
Súpisová položka majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Skladové zásoby
Súpisová hodnota: 11.459,77 €
(Súpisová položka bola zapísaná a uverejnená v rámci súpisu majetku v OV č. 242B/2008)
Dôvod vylúčenia: Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I č.k. 1Cbi/2/2009
Ing. Juraj Tatara, správca

K021087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CGS Logistic, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 681 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Dragašič
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2014 S 1273
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Dátum vyhotovenia
súpisu majetku

Súpis majetku - všeobecná podstata: hnuteľné veci

Číslo
Dôvod zápisu Dátum zápisu
súpisovej do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci/rok výroby 22.09.2014
zložky
majetku
majetku

Úpadca: CGS
Logistic, s.r.o.

Značka spr. Spisu:
3K/24/2013/S1273

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu

Súpisová hodnota v €

H1

vlastníctvo
úpadcu

13.08.2014

Vysokozdvižný elektrický
trojkolesový vozík Hyster
J1.60XMT,

Výr. číslo J160A04368D 1

H2

vlastníctvo
úpadcu

13.08.2014

Router AKT CISCO 1841

1

H3

vlastníctvo
úpadcu

13.08.2014

úžitkové vozidlo Peugeot 207
SW TRENDY 1.4 95K N

H4
H5
H6

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu

13.08.2014
13.08.2014
13.08.2014

VIN:
1
VF3WE8FSC34611282

Notebook Sony VT NB VPCF21
16"
Notebook HP Elitebook 8560w
16,6"/ 2 ks.
Snímač čiarových kódov
Motorola MC9190-G

6 400,00 €
10,00 €
4 500,00 €

1

10,00 €

1

60,00 €

1

400,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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H7

vlastníctvo
úpadcu

13.08.2014

Nákladné auto skriňové
dodávkové Citroen Berlingo
1,9*D

H8

vlastníctvo
úpadcu

13.08.2014

AKT SERVER ML385:ProLiant

H9

vlastníctvo
úpadcu

13.08.2014

H 10
H 11
H 12
H 13
H 14
H 15
H 16
H 17
H 18
H 19
H 20
H 21
H 22
H 23
H 24
H 25
H 26
H 27
H 28
H 29
H 30
H 31
H 32
H 33
H 34
H 35
H 36
H 37
H 38
H 39
H 40
H 41
H 42

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo

13.08.2014
13.08.2014

VIN:
VF7GJWJYB93363923

Záložný zdroj UPS
APC2000VA/APC UPS Card
2ks./APS Network Management
Card
Stojan SIZ
PODST800-podstavec
Vysokozdvižný vozík Hyster
E001B06036B
H1.50XM

Deň vydania: 31.10.2014

1

3 300,00 €

1

30,00 €

1

5,00 €

1

10,00 €

1

6 700,00 €

13.08.2014

AKT SERVER U320 HB

1

30,00 €

13.08.2014

Informačný systém Dialog 3000
S

1

2 588,13 €

13.08.2014

System Doprava

1

199,16 €

13.08.2014

Systém CDIM

1

132,78 €

13.08.2014

Licencia r19-00134, 25ks. X
159,32 €

1

796,60 €

13.08.2014

Windows Svr Std 2006

1

139,34 €

13.08.2014

Windows OEM Server CA, 6ks
x 132,41 €

1

152,89 €

13.08.2014

Licencia NOD AV

1

29,87 €

13.08.2014

Doména cgslogistic.sk

1

4,65 €

13.08.2014

Network Vmware Infrastructure

1

185,89 €

13.08.2014

VI-STR-G-SSS Gold Sns for
Vmware

1

132,78 €

13.08.2014

Softw. Gemini 5- bankový

1

16,60 €

13.08.2014

Softvér Čisté mzdy

1

10,48 €

1

195,84 €

1

8,60 €

1

4,98 €

1

4,98 €

13.08.2014
13.08.2014
13.08.2014
13.08.2014

JCDwin program / modul odos.
, príjem. NCTS
MOL AutoRoute /Soft MOL
689-00898/
Softw.RAALTRANS EDITOR
v.7.300
Softw.RAALTRANS EDITOR
v.7.300

13.08.2014

Www stránka CGS Logistic

1

381,73 €

15.08.2014

Canon Fax L100

1

62,57 €

15.08.2014

Canon Fax L100

1

62,19 €

15.08.2014

Canon Fax L100

1

62,19 €

15.08.2014

Canon Fax L100

1

62,18 €

1

35,56 €

1

3,21 €

1

3,21 €

1

3,21 €

1

3,21 €

1

3,21 €

1

3,21 €

1

3,21 €

1

3,49 €

15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014

VT PHOTO SM525 :
PhotoSmart M525
Skartovačka DAHLET
/pásik 3,9 mm/
Skartovačka DAHLET
/pásik 3,9 mm/
Skartovačka DAHLET
/pásik 3,9 mm/
Skartovačka DAHLET
/pásik 3,9 mm/
Skartovačka DAHLET
/pásik 3,9 mm/
Skartovačka DAHLET
/pásik 3,9 mm/
Skartovačka DAHLET
/pásik 3,9 mm/

500.2S
500.2S
500.2S
500.2S
500.2S
500.2S
500.2S

Kopírka Canon NP 6512
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Deň vydania: 31.10.2014

15.08.2014

Kopírka Canon NP 6512

1

3,49 €

15.08.2014

Kopírka Canon NP 6512

1

3,49 €

15.08.2014

Kopírka Canon NP 6512

1

3,49 €

15.08.2014

Kopírka Canon NP 6512

1

3,49 €

15.08.2014

Canon Fax - B340

1

1,59 €

15.08.2014

Canon Fax - 270S

1

1,59 €

15.08.2014

Canon Fax - 270S

1

1,59 €

15.08.2014

Canon Fax - 270S

1

1,59 €

15.08.2014

Canon Fax - 270S

1

1,59 €

15.08.2014

PANASONIC FAX KX-FT78 CE

1

1,59 €

15.08.2014

Canon Fax - 270S

1

1,59 €

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

1

0,32 €

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

1

0,32 €

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

1

0,32 €

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

1

0,32 €

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

1

0,32 €

15.08.2014

ZYXEL Elite 2864

1

0,32 €

15.08.2014

ZYXEL U-336 E

1

0,32 €

15.08.2014

Thomson SpeedTouch
510-routre

1

1,39 €

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

1

1,39 €

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

1

1,39 €

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

1

1,39 €

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

1

1,39 €

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

1

1,39 €

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 201 – routre

1

1,39 €

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

1

1,39 €

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

1

1,39 €

15.08.2014

ZYXEL PRESTIGE 202 – routre

1

1,39 €

15.08.2014

HP proCourve 10Base-T Hub 8

1

3,14 €

15.08.2014

HP proCourve 10Base-T Hub 8

1

3,14 €

15.08.2014

HP JETDIRECT EX Plus 3

1

2,79 €

15.08.2014

HP JETDIRECT 170x

1

2,79 €

15.08.2014

Tlačiareň HP LJ 1100

1

4,74 €

15.08.2014

Tlačiareň HP LJ 1100

1

4,74 €

15.08.2014

Tlačiareň HP LJ 1100

1

4,74 €

15.08.2014

Tlačiareň Epson LQ-870

1

4,74 €

15.08.2014

Monitor Philips 15“

1

2,48 €

15.08.2014

Monitor Nokia 15“ s.r.

1

2,48 €
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Deň vydania: 31.10.2014

15.08.2014

Monitor Nokia 15“ s.r.

1

2,48 €

15.08.2014

Klávesnica AKT ADVAMT
KBD6312

1

84,67 €

15.08.2014

Monitor 15“ LCD

1

39,49 €

15.08.2014

Prepínač Switch 2524

1

125,35 €

15.08.2014

Smerovač ROUTER ZYXEL
ZyWALL 35 Firewall

1

163,71 €

15.08.2014

Prepínač Switch 2650

1

198,53 €

15.08.2014

Tlačiareň HP LaserJet 2420

1

122,57 €

15.08.2014

Trezor NTJ 7300-čierny

1

120,14 €

1

63,07 €

1

63,07 €

1

26,49 €

1

15,20 €

1

16,53 €

1

7,20 €

1

11,10 €

15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014
15.08.2014

Ručný palet. vozík PMQ 2.3.
v.č.B436E53618D
Ručný palet. vozík PMQ 2.3.
v.č.B436E53600D
Manipul. vozík hm. do 300kg
KM PVXXL12
Manipul. vozík hm. do 200kg
KM BVS11
Rudla KM RU4
Mikael stôl 140 – kancelársky
stôl
Mikael zas.diel - kontajner k Inv.
č. 240

15.08.2014

Stolička /rám, sedák, opierka/

1

4,46 €

15.08.2014

Herman stolička

1

2,50 €

15.08.2014

Herman stolička

1

2,50 €

15.08.2014

Herman stolička

1

2,50 €

15.08.2014

Herman stolička

1

2,50 €

15.08.2014

Franklin – barové stoličky

1

5,57 €

15.08.2014

Franklin – barové stoličky

1

5,57 €

15.08.2014

Franklin – barové stoličky

1

5,57 €

15.08.2014

Franklin – barové stoličky

1

5,57 €

15.08.2014

Mella jedálenský stôl

1

11,11 €

15.08.2014

PMQ2.3 ručný paletovací vozík

1

69,71 €

15.08.2014

Trezorová skriňa

1

161,20 €

15.08.2014

Tlačiareň HP LaserJet COLOR
3600N A4

1

127,07 €

15.08.2014

PMQ2.3 ručný paletovací vozík

1

69,71 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA,soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

1

61,02 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
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Deň vydania: 31.10.2014

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

15.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

15.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €
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Deň vydania: 31.10.2014

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

18.08.2014

VT PC RK 270 AA, soft EM870
AA-t5530

1

61,02 €

18.08.2014

HP LP 1965 19´´ LCD monitor

1

55,93 €

1

174,21 €

1

41,49 €

1

41,49 €

18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014

Kávovar Lavazza Blue LB 2200,
v.č.32021
VT USB DEVICE SERV: 2port
USB
VT USB DEVICE SERV: 2port
USB

18.08.2014

Prepínač Switch 3264-5

1

66,79 €

18.08.2014

Zálohovacia mechanika

1

219,12 €

18.08.2014

Chladnička GORENJE RB 3124
W

1

41,77 €

18.08.2014

Klíma-Desa AC14R-prenosná

1

103,13 €

18.08.2014

HP ScanJet 7650n,
s/n:CN82GT310B

1

195,61 €

18.08.2014

Predĺžené vidlice 1 pár/na VZV Hyster J1.60XMT/

1

159,83 €

18.08.2014

ROUTER AKT CISCO 1812/komun.medzi strediskami./

1

124,85 €

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

1

98,33 €

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

1

98,33 €

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

1

98,33 €

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

1

98,33 €

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

1

98,33 €

18.08.2014

HP LaserJet P2055dn A4

1

98,33 €

18.08.2014

VT PC VN959 HP/P3010S

1

93,38 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014

Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –

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

35

Obchodný vestník 209/2014
H 190
H 191
H 192
H 193
H 194
H 195
H 196
H 197
H 198
H 199
H 200
H 201
H 202
H 203
H 204
H 205
H 206
H 207
H 208
H 209
H 210
H 211
H 212
H 213
H 214
H 215
H 216
H 217
H 218
H 219
H 220
H 221
H 222
H 223
H 224
H 225
H 226
H 227

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo

18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014

Konkurzy a reštrukturalizácie
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma
Otočná tolička SALERMO –
čierma

Deň vydania: 31.10.2014
1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

1

13,86 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

MTNokia C1 01

1

0,28 €

18.08.2014

Viazací stroj/páskovač XL13

1

47,33 €

1

206,37 €

1

400,00 €

18.08.2014
18.08.2014

Termotransférová tlačiareň
Zebra
Čistiaci stroj VALIDA 66
B-BASIC line/komplet

18.08.2014

Ohrievač vzduchu

1

11,67 €

18.08.2014

Samsonite taška -na notebook

1

31,92 €

18.08.2014

Samsonite taška -na notebook

1

31,92 €

18.08.2014

WiFi zariadenie sklad

1

280,90 €

18.08.2014

WiFi zariadenie sklad

1

280,90 €

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

36

Obchodný vestník 209/2014
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H 228
H 229
H 230
H 231
H 232
H 233

vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu
vlastníctvo
úpadcu

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2014

18.08.2014

WiFi zariadenie sklad

1

280,90 €

18.08.2014

Záložný zdroj UPS Eaton 9130

1

496,62 €

18.08.2014

Nokia LUMIA 820

1

22,71 €

18.08.2014

Nokia LUMIA 820

1

22,71 €

1

11,25 €

1

11,25 €

1

44,83 €

18.08.2014
18.08.2014
18.08.2014

RH FUTURA varná kanvica
-nerez
RH FUTURA varná kanvica
-nerez
Batoh na notebook Samsonite
Laptop-čierny

Súpis majetku - všeobecná podstata: Peňažné pohľadávky

Úpadca: CGS
Logistic s.r.o.

Dátum
vyhotovenia:
30.9.2014

Značka spr. Spisu:
3K/24/2013/S1273

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu do Dátum zápisu do
súpisu majetku súpisu majetku

pp 1

pohľadávka

13.08.2014

pp 2

pohľadávka

13.08.2014

pp 3

pohľadávka

13.08.2014

pp 4

pohľadávka

13.08.2014

pp 5

pohľadávka

13.08.2014

pp 6

pohľadávka

13.08.2014

pp 7

pohľadávka

13.08.2014

pp 8

pohľadávka

13.08.2014

pp 9

pohľadávka

13.08.2014

pp 10

pohľadávka

13.08.2014

pp 11

pohľadávka

13.08.2014

pp 12

pohľadávka

13.08.2014

pp 13

pohľadávka

13.08.2014

KVADROCHEM, s.r.o.,
Pestovateľská 6, 821 04
Bratislava, IČO: 35803177

pp 14

pohľadávka

13.08.2014

KVADROCHEM, s.r.o.,
Pestovateľská 6, 821 04
Bratislava, IČO: 35803177

Označenie dlžníka

Správca: JUDr.
Martina Dragašič, S
1273

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

RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
71,11 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
150,13 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
79,02 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
134,33 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
39,51 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
55,31 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
23,70 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
23,70 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
23,70 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
31,61 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
15,80 €
17308861
RADOMA spol. s r.o., Vážska 32,
821 07 Bratislava, IČO:
1 606,50 €
17308861

nezaplatená faktúra
č. 60109540

71,11 €

nezaplatená faktúra
č. 60109642

150,13 €

nezaplatená faktúra
č. 60109763

79,02 €

nezaplatená faktúra
č. 60109872

134,33 €

nezaplatená faktúra
č. 60109982

39,51 €

nezaplatená faktúra
č. 60110092

55,31 €

nezaplatená faktúra
č. 60110234

23,70 €

nezaplatená faktúra
č. 60110328

23,70 €

nezaplatená faktúra
č. 60110446

23,70 €

nezaplatená faktúra
č. 60110576

31,61 €

nezaplatená faktúra
č. 60110601

15,80 €

nezaplatená faktúra
č. 60206806

1 606,50 €

348,00 €

nezaplatená faktúra
č. 60119684

348,00 €

1 080,00 €

nezaplatená faktúra
č. 60119685

1 080,00 €
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CORNER SK s.r.o., Krížna 12,
811 07. Bratislava, IČO:
31377971
CORNER SK s.r.o., Krížna 12,
811 07. Bratislava, IČO:
31377972
CORNER SK s.r.o., Krížna 12,
811 07. Bratislava, IČO:
31377973
CORNER SK s.r.o., Krížna 12,
811 07. Bratislava, IČO:
31377974
CORNER SK s.r.o., Krížna 12,
811 07. Bratislava, IČO:
31377975

Deň vydania: 31.10.2014

309,44 €

nezaplatená faktúra
č. 60119777

309,44 €

330,00 €

nezaplatená faktúra
č. 60119791

330,00 €

354,00 €

nezaplatená faktúra
č. 60119809

354,00 €

300,00 €

nezaplatená faktúra
č. 60119818

300,00 €

270,00 €

nezaplatená faktúra
č. 60119838

270,00 €

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 536,00 €
18048668

nezaplatená faktúra
č. 60117989

1 536,00 €

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
678,00 €
18048669

nezaplatená faktúra
č. 60118001

678,00 €

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 320,00 €
18048670

nezaplatená faktúra
č. 60118006

1 320,00 €

pp 26

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
324,00 €
18048671

nezaplatená faktúra
č. 60118056

324,00 €

pp 27

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
660,00 €
18048672

nezaplatená faktúra
č. 60118077

660,00 €

pp 28

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
432,00 €
18048673

nezaplatená faktúra
č. 60118078

432,00 €

pp 29

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
396,00 €
18048674

nezaplatená faktúra
č. 60118118

396,00 €

pp 30

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 536,00 €
18048675

nezaplatená faktúra
č. 60118120

1 536,00 €

pp 31

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
630,00 €
18048676

nezaplatená faktúra
č. 60118128

630,00 €

pp 32

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
444,00 €
18048677

nezaplatená faktúra
č. 60118175

444,00 €

pp 33

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
378,00 €
18048678

nezaplatená faktúra
č. 60118188

378,00 €

pp 34

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
192,00 €
18048679

nezaplatená faktúra
č. 60118205

192,00 €

pp 15

pohľadávka

13.08.2014

pp 16

pohľadávka

13.08.2014

pp 17

pohľadávka

13.08.2014

pp 18

pohľadávka

13.08.2014

pp 19

pohľadávka

13.08.2014

pp 23

pohľadávka

13.08.2014

pp 24

pohľadávka

pp 25

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka

nezaplatená faktúra
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Deň vydania: 31.10.2014

pp 35

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 464,00 €
18048680

nezaplatená faktúra
č. 60118206

1 464,00 €

pp 36

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 536,00 €
18048681

nezaplatená faktúra
č. 60118207

1 536,00 €

pp 37

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
468,00 €
18048682

nezaplatená faktúra
č. 60118273

468,00 €

pp 38

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
960,00 €
18048683

nezaplatená faktúra
č. 60118292

960,00 €

pp 39

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 524,00 €
18048684

nezaplatená faktúra
č. 60118339

1 524,00 €

pp 40

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
336,00 €
18048685

nezaplatená faktúra
č. 60118340

336,00 €

pp 41

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
840,00 €
18048686

nezaplatená faktúra
č. 60118387

840,00 €

pp 42

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 320,00 €
18048687

nezaplatená faktúra
č. 60118403

1 320,00 €

pp 43

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
690,00 €
18048688

nezaplatená faktúra
č. 60118410

690,00 €

pp 44

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
366,00 €
18048689

nezaplatená faktúra
č. 60118476

366,00 €

pp 45

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 536,00 €
18048690

nezaplatená faktúra
č. 60118507

1 536,00 €

pp 46

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 368,00 €
18048691

nezaplatená faktúra
č. 60118570

1 368,00 €

pp 47

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
600,00 €
18048692

nezaplatená faktúra
č. 60118636

600,00 €

pp 48

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
600,00 €
18048693

nezaplatená faktúra
č. 60118643

600,00 €

pp 49

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 536,00 €
18048694

nezaplatená faktúra
č. 60118662

1 536,00 €

pp 50

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
312,00 €
18048695

nezaplatená faktúra
č. 60118672

312,00 €
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Deň vydania: 31.10.2014

pp 51

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 044,00 €
18048696

nezaplatená faktúra
č. 60118677

1 044,00 €

pp 52

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
420,00 €
18048697

nezaplatená faktúra
č. 60118680

420,00 €

pp 53

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
336,00 €
18048698

nezaplatená faktúra
č. 60118703

336,00 €

pp 54

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 656,00 €
18048699

nezaplatená faktúra
č. 60118712

1 656,00 €

pp 55

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
624,00 €
18048700

nezaplatená faktúra
č. 60118749

624,00 €

pp 56

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 476,00 €
18048701

nezaplatená faktúra
č. 60118809

1 476,00 €

pp 57

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 536,00 €
18048702

nezaplatená faktúra
č. 60118819

1 536,00 €

pp 58

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
948,00 €
18048703

nezaplatená faktúra
č. 60118820

948,00 €

pp 59

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
972,00 €
18048704

nezaplatená faktúra
č. 60118850

972,00 €

pp 60

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
624,00 €
18048705

nezaplatená faktúra
č. 60118869

624,00 €

pp 61

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 536,00 €
18048706

nezaplatená faktúra
č. 60118884

1 536,00 €

pp 62

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
660,00 €
18048707

nezaplatená faktúra
č. 60118910

660,00 €

pp 63

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
372,00 €
18048708

nezaplatená faktúra
č. 60118962

372,00 €

pp 64

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
660,00 €
18048709

nezaplatená faktúra
č. 60119000

660,00 €

pp 65

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
696,00 €
18048710

nezaplatená faktúra
č. 60119045

696,00 €

pp 66

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
684,00 €
18048711

nezaplatená faktúra
č. 60119091

684,00 €
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pp 67

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
660,00 €
18048712

nezaplatená faktúra
č. 60119125

660,00 €

pp 68

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 104,00 €
18048713

nezaplatená faktúra
č. 60119203

1 104,00 €

pp 69

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
660,00 €
18048714

nezaplatená faktúra
č. 60119211

660,00 €

pp 70

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
732,00 €
18048715

nezaplatená faktúra
č. 60119214

732,00 €

pp 71

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
756,00 €
18048716

nezaplatená faktúra
č. 60119322

756,00 €

pp 72

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
600,00 €
18048717

nezaplatená faktúra
č. 60119325

600,00 €

pp 73

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
312,00 €
18048718

nezaplatená faktúra
č. 60119351

312,00 €

pp 74

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 524,00 €
18048719

nezaplatená faktúra
č. 60119371

1 524,00 €

pp 75

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
756,00 €
18048720

nezaplatená faktúra
č. 60119422

756,00 €

pp 76

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 560,00 €
18048721

nezaplatená faktúra
č. 60119471

1 560,00 €

pp 77

pohľadávka

13.08.2014

OLYMPS DOOR s.r.o., Á. Jedlíka
4544, 945 01 Komárno, IČO:
1 524,00 €
18048722

nezaplatená faktúra
č. 60119524

1 524,00 €

pp 79

pohľadávka

13.08.2014

nezaplatená faktúra
č. 60119879

780,00 €

pp 80

pohľadávka

13.08.2014

nezaplatená faktúra
č. 60119788

365,00 €

pp 83

pohľadávka

13.08.2014

Citadela spol. s r.o., Stará
Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, 33,31 €
IČO: 35709227

nezaplatená faktúra
č. 60119441

33,31 €

pp 84

pohľadávka

13.08.2014

Citadela spol. s r.o., Stará
Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, 7,97 €
IČO: 35709228

nezaplatená faktúra
č. 60119453

7,97 €

pp 85

pohľadávka

13.08.2014

Englmayer Slovakia s.r.o.,
Staviteľská 7, 831 04 Bratislava, 1 303,60 €
IČO: 36680036

nezaplatená faktúra
č. 60119765

1 303,60 €

DSI Slovakia, s.r.o., Južná trieda
117, 040 01 Košice, IČO:
780,00 €
31670178
PROBUGAS a.s., Miletičova 23,
829 81 Bratislava 25, IČO:
365,00 €
17321981

Myslina s.r.o., Zemplínska Široká

nezaplatená faktúra
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pp 91

pohľadávka

13.08.2014

Myslina s.r.o., Zemplínska Široká
295, 072 13 Zemplínska Široká, 61,20 €
IČO: 44757450

nezaplatená faktúra
č. 60119750

61,20 €

pp 92

pohľadávka

13.08.2014

Myslina s.r.o., Zemplínska Široká
295, 072 13 Zemplínska Široká, 27,00 €
IČO: 44757451

nezaplatená faktúra
č. 60119868

27,00 €

pp 93

pohľadávka

26.08.2014

nezaplatená faktúra
č. 60119898

34,20 €

pp 94

pohľadávka

13.08.2014

nezaplatená faktúra
č. 60114858

300,00 €

pp 95

pohľadávka

13.08.2014

nezaplatená faktúra
č. 60114987

150,00 €

pp 96

pohľadávka

13.08.2014

MA GASTRO, s.r.o., Trenčianska
30, 821 09 Bratislava, IČO:
180,00 €
44834152

nezaplatená faktúra
č. 60210823

180,00 €

pp 97

pohľadávka

13.08.2014

SIMAP SERVICES s.r.o.,
Komočská cesta 1158/5, 940 01 162,00 €
Nové Zámky, IČO: 44139233

nezaplatená faktúra
č. 60118621

162,00 €

pp 98

pohľadávka

26.08.2014

J-ETEC.EU s.r.o.

106,13 €

pp 99

pohľadávka

26.08.2014

J-ETEC.EU s.r.o.

34,08 €

pp 100

pohľadávka

26.08.2014

elicsire s.r.o., Astrová 2/A, 821
01. Bratislava, IČO: 45266077

55,80 €

nezaplatená faktúra
č. 60119892

55,80 €

pp 101

pohľadávka

26.08.2014

elicsire s.r.o., Astrová 2/A, 821
01. Bratislava, IČO: 45266078

15,96 €

nezaplatená faktúra
č. 60119905

15,96 €

pp 103

pohľadávka

13.08.2014

Národná vrtná spoločnosť s.r.o,
Horný dvor 27, 900 27
Bernolákovo, IČO: 46899707

504,00 €

nezaplatená faktúra
č. 60119787

504,00 €

pp 104

pohľadávka

13.08.2014

LABAK s.r.o., Kalinov 1006,
02302 Krásno nad Kysucou, IČO: 336,00 €
46594311

nezaplatená faktúra
č. 60118351

336,00 €

pp 105

pohľadávka

13.08.2014

LABAK s.r.o., Kalinov 1006,
02302 Krásno nad Kysucou, IČO: 360,00 €
46594312

nezaplatená faktúra
č. 60118456

360,00 €

pp 108

pohľadávka

23.08.2014

Slovak Telekom

292,92 €

T-Cloud individuálne
292,92 €
riešenie

pp 109

pohľadávka

17.10.2014

Daňový úrad

882,10 €

nadmerný odpočet

882,10 €

pp 110

pohľadávka

17.10.2014

Daňový úrad

172,43 €

nadmerný odpočet

177,43 €

pp 111

pohľadávka

17.10.2014

Daňový úrad

1 242,84 €

nadmerný odpočet

1 242,84 €

Cargo Transport Immobilien spol.
23793,6 €
s r.o.

odporovanteľné
právne úkony § 57
ZKR

23 793,6 €

pp 112

pohľadávka

22.9.2014

Myslina s.r.o., Zemplínska Široká
295, 072 13 Zemplínska Široká, 34,20 €
IČO: 44757451
IN-COOL-EX, s.r.o., Ružinovská
42, 821 01 Bratislava, IČO:
300,00 €
35718447
IN-COOL-EX, s.r.o., Ružinovská
42, 821 01 Bratislava, IČO:
150,00 €
35718448

Úpadca: CGS
Logistic, s.r.o.

Súpis majetku - všeobecná podstata: Pohľadávky z účtu

nezaplatená faktúra
č. 60119896
nezaplatená faktúra
č. 60119903

Značka spr.
Spisu:3K/24/2013/S1273

106,13 €
34,08 €

Správca: JUDr.
Martina Dragašič,
S1273

Dátum
vyhotovania:
30.9.2014

Číslo
súpisovej
zložky

Číslo bankového
Dôvod zápisu do súpisu Dátum zápisu do
účtu/pre daný
majetku
súpisu majetku
konkurz

Mena Suma

Dlžník

Názov/forma
vkladu

Súpisová hodnota
v€
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2622713071

€

85 871,31 Tatra
€
Banka

Deň vydania: 31.10.2014

stav účtu

85 871,31 €

K021088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNITRANS TATRY, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 827/23, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 714
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S1429
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2044
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru

v konkurznom konaní úpadcu: UNITRANS TATRY, s.r.o. v konkurze so sídlom: Levočská 827/23, 058 01 Poprad,
IČO: 36 482 714 (ďalej len „úpadca“),
vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 2R/4/2011

Miesto konania: Rumanova 2, 040 01 Košice

Termín konania: 20.10.2014 o 14.00 hod.

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1. ČSOB Leasing, a.s. (predseda veriteľského výboru)
2. Československá obchodná banka, a.s. (člen veriteľského výboru)
3. VB LEASING SK, spol. s r.o. (člen veriteľského výboru)

Program zasadnutia veriteľského výboru je:

1. Otvorenie
2. Hlasovanie o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu správcovi o vylúčenie majetku úpadcu zo
súpisu všeobecnej podstaty (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN:
WK0SNC02440727758) zo dňa 06.08.2013
3. Hlasovanie o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu správcovi s precenením súpisovej položky
zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32
eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) zo dňa
06.08.2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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06.08.2013
4. Hlasovanie o návrhu predsedu veriteľského výboru – ČSOB, Leasing a.s. k udelenie záväzného pokynu
správcovi o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty (havarovaný nákladný náves KÖGEL
SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) zo dňa 10.10.2014
5. Hlasovanie o návrhu predsedu veriteľského výboru – ČSOB, Leasing a.s. k udeleniu záväzného pokynu
správcovi s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012
(peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom:
Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) zo dňa 10.10.2014
6. Záver

1. bod programu – otvorenie

Členovia veriteľského výboru hlasovali písomne, zaslaním svojho hlasu predsedovi veriteľského výboru. V zmysle §
38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) cit.: „Za uznesenie veriteľského
výboru možno hlasovať písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na
účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných“.

Písomne hlasovali všetci členovia veriteľského výboru a preto je zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38 odst.
2 ZKR uznášaniaschopné.

Členovia veriteľského výboru hlasovali o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu správcovi
o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P
90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) zo dňa 09.01.2013 zaslanej správcom predsedovi
veriteľskému výboru, ako aj ostatným členom veriteľského výboru v „Prvá arbitrážna k.s. v znení:

„Prvá arbitrážna k.s.

Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364
sídlo kancelárie v rámci obvodu OS Prešov: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
správca úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Levočská 827/23, 058 01 Poprad, Slovenská
republika, IČO: 36 482 714
__________________________________________________________________________________________

CHOHOĽÁK & ČESLA s.r.o.
Rumanova 2
040 01 Košice

V Kežmarku dňa 06.08.2013
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Sp. zn súdu: 2R/4/2011

Žiadosť o vyradenie majetku Úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
Žiadosť o súhlas s precenením súpisovej položky.

I.
Uznesením Okresného súdu v Prešove zverejneným v Obchodnom vestníku č. 125/2012 dňa 29.júna 2012 bola
spoločnosť Prvá arbitrážna k.s. so sídlom MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, ustanovená do
funkcie správcu úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o., Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714 (ďalej len
„Úpadca“).

V zmysle ust. § 91 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) „Účelom speňažovania majetku podliehajúceho
konkurzu je získať čo najvyšší výťažok, v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najnižších nákladov. Pri
speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca postupuje spôsobom, ktorý s odbornou starostlivosťou
vyberie tak, aby čo najlepšie splnil účel speňažovania a dodržal pravidlá speňažovania ustanovené týmto
zákonom.“

Správca na základe záväzného pokynu predsedu veriteľského výboru zverejnil dňa 11.12.2012 v Obchodnom
vestníku SR č. 239/2012 2. ponukové kolo predaja majetku úpadcu, konkrétne, havarovaný nákladný náves KÖGEL
SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758. Pre 2. kolo verejného ponukového konania bola
stanovená najvyššia ponúknutá cena so súhlasom veriteľského výboru. Správcovi do konca lehoty na predkladanie
ponúk na predaj majetku úpadcu, nebola doručená na adresu správcu, žiadna obálka s ponukou na kúpu majetku
všeobecnej podstaty.

Na základe týchto skutočností, a prihliadnutia na skutočnosť, že majetok Úpadcu KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV:
PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 je nepojazdný a v nevyhovujúcom technickom stave, nachádzajúci sa
v Českej republike, pričom náklady spojené s opravou, následným prevozom do sídla správcu, by mnohonásobne
prevýšili výťažok z predaja a uspokojeia všetkých veriteľov, a tým by sa nedosiahol účel konkurzu, a to pomerné
uspokojenie pohľadávok veriteľov z výťažku získaného speňažením konkurznej podstaty. Týmto Vás žiadam, ako
predsedu veriteľského výboru podľa § 81 ods. 1 ZKR o vylúčenie majetku zo súpisu, konkrétne nákladný náves
KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 nakoľko majetok zapísaný do súpisu nie je
možné speňažiť, resp. náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

Taktiež Vás chcem ako Predsedu veriteľského výboru touto cestou požiadať o udelenie súhlasu s precenením
súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012, a to peňažnej pohľadávky vo
výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad proti
ktorému sa začalo dňa 27.12.2012 konkurzné konanie a správca predpokladá, že nebude pohľadávka uspokojená
v plnej výške. Správca navrhuje jej precenenie na 25% nominálnej hodnoty, t.j. sumu 12.784,83 eur.

Uvedený postup zreálni výšku všeobecnej podstaty a prejaví sa v spravodlivom pomere podstát pre zaraďovaní
pohľadávok proti podstate, nakoľko ide momentálne pri súčasnej súpisovej hodnote (ktorá je nad všetku pochybnosť
po začatí konkurzného konania na Michala Orolína nereálna, pretože 100% vymoženie je ťažko predpokladateľné)
v najväčšej miere znáša všeobecná podstata.
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S pozdravom
..................................................
Prvá arbitrážna k.s.
Mgr. Peter Kundrát
komplementár spoločnosti“

2. bod programu - Hlasovanie o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu správcovi o vylúčenie majetku
úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE,
VIN: WK0SNC02440727758) zo dňa 06.08.2013.

K návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
Za: 3 hlasov
Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa 0 hlasov

Prijatie uznesenia:

,,Veriteľský výbor súhlasí so Žiadosťou správcu úpadcu o udeleniu záväzného pokynu správcovi o vylúčenie
majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty (havarovaný nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV:
PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) zo dňa 06.08.2013.

3. bod programu – Hlasovanie o žiadosti správcu k udeleniu záväzného pokynu správcovi s precenením súpisovej
položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32
eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) zo dňa 19.02.2013
zaslanej správcom predsedovi veriteľskému výboru, ako aj ostatným členom veriteľského výboru v „Prvá
arbitrážna k.s. v znení:

„„Prvá arbitrážna k.s.

Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlo kancelárie v rámci obvodu OS Prešov: MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
správca úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Levočská 827/23, 058 01 Poprad, Slovenská
republika, IČO: 36 482 714
__________________________________________________________________________________________

CHOHOĽÁK & ČESLA s.r.o.
Rumanova 2
040 01 Košice

V Kežmarku dňa 06.08.2013

Sp. zn súdu: 2R/4/2011

Žiadosť o vyradenie majetku Úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
Žiadosť o súhlas s precenením súpisovej položky.

I.
Uznesením Okresného súdu v Prešove zverejneným v Obchodnom vestníku č. 125/2012 dňa 29.júna 2012 bola
spoločnosť Prvá arbitrážna k.s. so sídlom MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, ustanovená do
funkcie správcu úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o., Levočská 827/23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714 (ďalej len
„Úpadca“).

V zmysle ust. § 91 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) „Účelom speňažovania majetku podliehajúceho
konkurzu je získať čo najvyšší výťažok, v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najnižších nákladov. Pri
speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca postupuje spôsobom, ktorý s odbornou starostlivosťou
vyberie tak, aby čo najlepšie splnil účel speňažovania a dodržal pravidlá speňažovania ustanovené týmto
zákonom.“

Správca na základe záväzného pokynu predsedu veriteľského výboru zverejnil dňa 11.12.2012 v Obchodnom
vestníku SR č. 239/2012 2. ponukové kolo predaja majetku úpadcu, konkrétne, havarovaný nákladný náves KÖGEL
SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758. Pre 2. kolo verejného ponukového konania bola
stanovená najvyššia ponúknutá cena so súhlasom veriteľského výboru. Správcovi do konca lehoty na predkladanie
ponúk na predaj majetku úpadcu, nebola doručená na adresu správcu, žiadna obálka s ponukou na kúpu majetku
všeobecnej podstaty.

Na základe týchto skutočností, a prihliadnutia na skutočnosť, že majetok Úpadcu KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe týchto skutočností, a prihliadnutia na skutočnosť, že majetok Úpadcu KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV:
PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 je nepojazdný a v nevyhovujúcom technickom stave, nachádzajúci sa
v Českej republike, pričom náklady spojené s opravou, následným prevozom do sídla správcu, by mnohonásobne
prevýšili výťažok z predaja a uspokojeia všetkých veriteľov, a tým by sa nedosiahol účel konkurzu, a to pomerné
uspokojenie pohľadávok veriteľov z výťažku získaného speňažením konkurznej podstaty. Týmto Vás žiadam, ako
predsedu veriteľského výboru podľa § 81 ods. 1 ZKR o vylúčenie majetku zo súpisu, konkrétne nákladný náves
KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 nakoľko majetok zapísaný do súpisu nie je
možné speňažiť, resp. náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

Taktiež Vás chcem ako Predsedu veriteľského výboru touto cestou požiadať o udelenie súhlasu
s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012, a to peňažnej
pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18,
058 01 Poprad proti ktorému sa začalo dňa 27.12.2012 konkurzné konanie a správca predpokladá, že
nebude pohľadávka uspokojená v plnej výške. Správca navrhuje jej precenenie na 25% nominálnej hodnoty,
t.j. sumu 12.784,83 eur.

Uvedený postup zreálni výšku všeobecnej podstaty a prejaví sa v spravodlivom pomere podstát pre zaraďovaní
pohľadávok proti podstate, nakoľko ide momentálne pri súčasnej súpisovej hodnote (ktorá je nad všetku pochybnosť
po začatí konkurzného konania na Michala Orolína nereálna, pretože 100% vymoženie je ťažko predpokladateľné)
v najväčšej miere znáša všeobecná podstata.

S pozdravom
..................................................
Prvá arbitrážna k.s.
Mgr. Peter Kundrát
komplementár spoločnosti“

K návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
Za: 3 hlasov
Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa 0 hlasov

Veriteľský výbor súhlasí so Žiadosťou správcu úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o. v konkurze o súhlas
s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej
pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058
01 Poprad) na 25% jej nominálnej hodnoty, t.j. sumu 12.784,83 eura.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. bod programu hlasovanie o Návrhu predsedu veriteľského výboru – ČSOB Leasing, a.s. o udeleniu
záväzného pokynu správcovi s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č.
221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.:
01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) zo dňa 06.08.2013 zaslaný členom veriteľského
výboru v znení:

„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na vylúčenie majetku úpadcu havarovaný nákladný náves
KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 zo súpisu všeobecnej podstaty.

„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na precenenie súpisovej položky zverejnenej
v Obchodnom vestníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnú pohľadávku vo výške 51.139,32 eur voči dlžníkovi
Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) na 25% nominálnej hodnoty, t.j. na
sumu 12.784,83 eur.“

K návrhu uznesenia:

Hlasovanie:
Za: 3 hlasov
Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa 0 hlasov

Prijatie uznesenia:

,,Veriteľský výbor súhlasí s Návrhom predsedu veriteľského výboru ČSOB Leasing, a.s k udeleniu
záväzného pokynu správcovi o vylúčenie majetku úpadcu zo súpisu všeobecnej podstaty (havarovaný
nákladný náves KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758) a k udeleniu záväzného
pokynu správcovi s precenením súpisovej položky zverejnenej v Obchodnom vetníku č. 221/2012 dňa
15.11.2012 (peňažnej pohľadávky vo výške 51.139,32 eur, voči dlžníkovi Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom:
Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad)
v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na vylúčenie majetku úpadcu havarovaný nákladný náves
KÖGEL SNCO 24P 90 910 EČV: PP625YE, VIN: WK0SNC02440727758 zo súpisu všeobecnej podstaty.

„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na precenenie súpisovej položky zverejnenej
v Obchodnom vestníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnú pohľadávku vo výške 51.139,32 eur voči dlžníkovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku č. 221/2012 dňa 15.11.2012 (peňažnú pohľadávku vo výške 51.139,32 eur voči dlžníkovi
Michal Orolín, nar.: 01.09.1973, bytom: Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad) na 25% nominálnej hodnoty, t.j. na
sumu 12.784,83 eur.

5. bod programu – záver

Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru.

V Košiciach, dňa 20.10.2014

_________________________________
ČSOB Leasing, a.s.
predseda veriteľského výboru úpadcu
UNITRANS TATRY, s.r.o. v konkurze
v zast.:
CHOCHOĽÁK & ČESLA s.r.o.
Mgr. Peter Česla – advokát a konateľ
Mgr. Katarína Petrovičová – koncipient

K021089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Hronec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 48, 97401 Lúčna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 5/2014 S1614
Spisová značka súdneho spisu:
1K 5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Ing. Marián Hronec, nar. 06.07.1956, bytom Lúčna 48, 974 01 Nemce, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 1K 5/2014, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Dagmar
Sliacka, Dolný Harmanec 70, 976 03 Harmanec, ktorý si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 30.276,71 €. Vyššie
uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K021090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Bederová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1979
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/38/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
3K/38/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica so
sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08 Bratislava ako správca
úpadcu: Adriána Bederová „v konkurze“, nar. 14.08.1979, Vážska 7, 821 07 Bratislava podľa ust. § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným
veriteľom: č.ú.: 2622172180/1100 vedený v banke Tatra banka, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
Zoznamu pohľadávok, Správa pre príjemcu: Bederova.

K021091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Híveš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafranová 396/21, 991 25 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Jednotlivé súpisové zložky:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosti (pozemky)
Deň
majetku
súpisu

zápisu Dôvod zapísania
Číslo
do majetku
do
parcely
súpisu

Spoluvl.
Výmera v Číslo
listu
Kat. územie /obec/štát podiel
m2
vlastníctva
Úpadcu
kat. úzm. Nenince,
a 447
29
obec: Nenince, okres: 1/1
Veľký Krtíš
kat. úzm. Nenince,
1990
29
obec: Nenince, okres: 1/1
Veľký Krtíš

Druh pozemku

Súpisová
hodnota v €
186,17 €

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm.
887
a) ZKR

Zastavané
plochy
nádvoria

28.10.2014

§ 67 ods. 1 písm.
888
a) ZKR

Záhrady

180,29 €

Nehnuteľnosti (stavby)
Deň
majetku
súpisu

zápisu Dôvod zapísania
do majetku
do Popis
súpisu

28.10.2014

Súpisné
číslo

§ 67 ods. 1 písm. Dom
ako
210
a) ZKR
nadstavba

Číslo
parcely
887

Spoluvl.
Číslo
listu
Kat. územie /obec/štát podiel
vlastníctva
Úpadcu
kat.
úzm.
Nenince,
29
obec: Nenince, okres: 1/1
Veľký Krtíš

Súpisová
hodnota v €
5 000,- €

Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Deň zápisu majetku Dôvod
zapísania
Rok
Popis
do súpisu
majetku do súpisu
výroby
§ 67 ods. 1 písm. a) Motorové vozidlo – VW TRANSPORTER 70 XOC,
28.10.2014
1994
ZKR
VIN: WV2ZZZZ7OZSH026046
§ 67 ods. 1 písm. a) Motorové vozidlo – VOLKSWAGEN CASDY, VIN:
28.10.2014
2004
ZKR
WV2ZZZ2KZ4X010142
§ 67 ods. 1 písm. a) Nákladný automobil – AVIA A 31T-L, VIN:
28.10.2014
1994
ZKR
WV2ZZZ2KZ4X010142
§ 67 ods. 1 písm. a) PRÍVES
NÁKLADNÝ
VALNÍKOVÝ,
VIN:
28.10.2014
2009
ZKR
U5HV0751191RB0038
§ 67 ods. 1 písm. a)
28.10.2014
Nákladné vozidlo LIAZ, VIN: TNL150261J2DA0062 1988
ZKR
§ 67 ods. 1 písm. a)
28.10.2014
Motorové vozidlo PEUGEOT
2012
ZKR

Spoluvl. podiel Súpisová
Úpadcu
hodnota v €
1/1

2 000,- €

1/1

5 000 ,- €

1/1

1 500,- €

1/1

500,- €

1/1

1 000,- €

1/1

8 000,- €

Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu
Deň zápisu majetku do Dôvod zapísania majetku
Banka
súpisu
do súpisu
Slovenská
28.10.2014
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu
vkladná
knižka
70904953/0900

č.

Mena Zostatok

Súpisová hodnota
v€

EUR 174,50

174,50 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K021092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANPARK, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 587 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Imrich Tardík
Sídlo správcu:
Astronomická 11, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2014 S62
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: SANPARK, s.r.o. v konkurze, so sídlom Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31 587 704, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
3K/39/2014, v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky
konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
350,00 Eur na č. ú.: IBAN: SK69 1100 0000 0026 2584 4843 vedenom v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Imrich Tardík, správca

K021093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANPARK, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 587 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Imrich Tardík
Sídlo správcu:
Astronomická 11, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2014 S62
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu: SANPARK, s.r.o. v konkurze, so sídlom Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31 587 704, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
3K/39/2014, oznamuje, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 18.12.2014 o 11,00 hodine vo veľkej rokovacej
miestnosti v Biznis centre KERAMETAL, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava. Prezentácia od 10:45 hod.. Program
schôdze: 1. Otvorenie schôdze 2. Informácia správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Imrich Tardík, správca

K021094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Bederová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1979
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/38/2014 S1240
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3K/38/2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08 Bratislava ako správca úpadcu: Adriána
Bederová „v konkurze“, nar. 14.08.1979, Vážska 7, 821 07 Bratislava podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva
prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 11.12.2014 o 10.30 hod. v priestoroch správcovskej kancelárie
Dunajská 48, 811 08 Bratislava.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze veriteľov
Hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty
Voľba Zástupcu veriteľov
Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby musia predložiť aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

K021095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Firbasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľovnícka 1, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/14/2014 S 1269
Spisová značka súdneho spisu:
23K/14/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lea Gubová, správca úpadcu Margita Firbasová, nar. 07.10.1941, bytom Poľovnícka 1, 931 01 Šamorín
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 08:30 hod do 14:30 hod v kancelárii správcu na Ul. Hornopotočná 16,
917 01 Trnava, po predchádzajúcom telefonickom kontaktovaní správcu na tel. č. 0905 236 490. V Trnave, dňa
28.10.2014 JUDr. Lea Gubová, správca

K021096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Bederová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1979
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/38/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
3K/38/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka; Suma: 664,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku:
nevyčerpaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu; Dlžník: Adriána
Bederová; Súpisová hodnota: 663,88 EUR; Deň zapísania majetku: 28.10.2014;
2. Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota; Popis: peňažná hotovosť; Mena: EUR; Súpisová
hodnota: 1.700,00 EUR; Deň zapísania majetku: 28.10.2014;
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K021097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZuziSan s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 9, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 063 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737 31K/15/2014
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu ZuziSan s.r.o. podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje zapísanie pohľadávky veriteľa Sarana Pharm
s.r.o. so sídlom Ligetská 2, Handlová IČO: 44 718 071 do zoznamu pohľadávok úpadcu dňa 27.10.2014. Veriteľ
Sarana Pharm s.r.o. dňa 27.10.2014 doručil do kancelárie správcu prihlášku nezabezpečenej pohľadávky voči
úpadcovi v celkovej výške 903,82 € z toho istina 812,64 €, úrok z omeškania 91,18 € . Pohľadávka vznikla
neúplným uhradením štyroch faktúr z obchodného styku.
V Košiciach dňa 28.10.2014
JUDr. Jana Závodská, správca

K021098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kruh, spol s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
38K/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava údajov veriteľa v oznámení o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do
zoznamu pohľadávok zverejneného v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa 24.10.2014
Správne: Igor Sládek, Arbesovo náměstí 283/9, 150 00 Praha, nar. 15.04.1955, ČR
Pohľadávka č. 18/S-1 prihlásená suma:

75 431,03 EUR

Ing. Katarína Roderová, správca

K021099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GeSi Gemer Kovo, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sirk -, 049 64 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 037 001
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/73/2012 S1359
Spisová značka súdneho spisu:
1K/73/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca na základe súhlasu súdu vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského výboru, vylučuje zo súpisu
majetku podstát nasledovný majetok Úpadcu zapísaný vo všeobecnej podstate:
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Peňažné pohľadávky:

Meno a priezvisko/ názov Dlžník –
dlžníka
ulica, číslo

Dlžník
mesto

- Dlžník
PSČ

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o. Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280 2 392,84 € EUR

neuhradená
164/2004

faktúra

č.

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o. Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280 1 868,17 € EUR

neuhradená
172/2004

faktúra

č.

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o. Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280 1 511,06 € EUR

neuhradená
177/2004

faktúra

č.

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o. Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280 1 104,32 € EUR

neuhradená
185/2004

faktúra

č.

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o. Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280 2 558,28 € EUR

neuhradená
190/2004

faktúra

č.

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o. Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280 151,05 €

EUR

neuhradená
205/2004

faktúra

č.

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o. Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280 813,48 €

EUR

neuhradená
154/2004

faktúra

č.

GeSi Gemer Kovo Sirk s.r.o. Krivá 23

Košice

040 01

31 704 280 2 097,37 € EUR

neuhradená
151/2004

faktúra

č.

953 40

3389414160

Route
Clermont
Route
ARTEM ZAE du Chemin Vert
Clermont
Route
ARTEM ZAE du Chemin Vert
Clermont
ARTEM ZAE du Chemin Vert

Deň vylúčenia:

de Persan,
France
de Persan,
France
de Persan,
France

953 40
953 40

-

Dlžník - IČO Suma v € Mena Právny dôvod vzniku

31 971,43
EUR faktúra č. 70/2005
€
25 063,77
3389414160
EUR faktúra č. 74/2005
€
3389414160 518,00 €

EUR faktúra č. 149/2005

Faktúra č.

164/2004

172/2004

177/2004

185/2004

190/2004

205/2004

154/2004

151/2004
70/2005
74/2005
149/2005

24.10.2014

Dôvod vylúčenia: Majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť, v spojení so súhlasom súdu
vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského výboru s vylúčením vecí, zo dňa 16.10.2014.

K021100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRUH, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 042
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2014 S1369
Spisová značka súdneho spisu:
38K/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o popretí prihlásených pohľadávok zahraničného veriteľa
Ing. Katarína Roderová so sídlom Piaristická 44, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu KRUH, spol. s r.o. so sídlom
Obecný úrad 192, 971 01 Cígeľ, IČO: 35 789 042, Slovenská republika týmto zverejňuje oznámenie o popretí
pohľadávok veriteľa:
·

Jozef Brzoň, nar. 20.03.1979, Jeronýmová 3286/13, Jablonec na Nisou, Česká republika
Pohľadávka č. 4/B-1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej sumy,
vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 31.798,07 EUR.
Dôvod popretia: Zmluva o pôžičke zo dňa 16.10.2009 je absolútne neplatná z dôvodu neurčitosti čo
potvrdzuje u sám veriteľ vo svojej prihláške. Splatnosť pôžičky bola 31.12.2009, pôžička je premlčaná.
Nepreukázanie poskytnutia plnenia úpadcovi.
Pohľadávka č. 4/B-2
Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej sumy,
vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 52.771,53 EUR.
Dôvod popretia: Zmluva o pôžičke zo dňa 25.10.2009 je absolútne neplatná z dôvodu neurčitosti čo
potvrdzuje u sám veriteľ vo svojej prihláške. Splatnosť pôžičky bola 31.12.2009, pôžička je premlčaná.
Nepreukázanie poskytnutia plnenia úpadcovi.
Pohľadávka č. 4/B-3
Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej sumy,
vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 46.184,25 EUR.
Dôvod popretia: Nepreukázanie právneho dôvodu vzniku pohľadávky. Nárok na vrátenie plnenia premlčaný.
Pohľadávka č. 4/B-4
Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej sumy,
vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 65.701,89 EUR.
Dôvod popretia: Zmluva o pôžičke zo dňa 8.2.2011 je absolútne neplatná z dôvodu neurčitosti čo potvrdzuje
u sám veriteľ vo svojej prihláške. Splatnosť pôžičky bola 31.1.2013, pôžička je premlčaná. Nepreukázanie
poskytnutia plnenia úpadcovi.
·

Ing. Stanislav Mach, nar. 13.10.1957, Piletická 50, Hradec Králové, Česká republika
Pohľadávka č. 10/M-1
Rozsah popretia: Správca poprel pohľadávku zahraničného veriteľa v celom rozsahu prihlásenej sumy,
vymáhateľnosti, právneho dôvodu a poradia, a to vo výške 24.452,96 EUR.
Dôvod popretia: Absolútna neplatnosť zmluvu z dôvodu nejasností jej ustanovení, niektoré z nich uvádza
i sám veriteľ v prihláške. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia je premlčané.

Poučenie: Správca poučuje veriteľa o možnosti domáhať sa v zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 ZKR na súde určenia
popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo
musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o popretí
pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Vzhľadom na to, že veriteľom ustanovenému zástupcovi na doručovanie písomností s bydliskom na území SR
nebolo možné písomnosť doručiť na adresu uvedenú v splnomocnení / v plnej moci, oznámenie o popretí
pohľadávky sa považuje za doručené veriteľovi dňom nasledujúcim po dni zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku.
V Trenčíne 28.10.2014
Ing. Katarína Roderová, správca
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K021101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 968 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36R/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
dlžníka: SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 968 621.
Spisová značka súdneho spisu: 36R/4/2014
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2014S1477
Dátum a čas konania: 28.10.2014 o 11,00 hod.
Miesto konania: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Prítomní:
a)

Predseda schôdze: JUDr. Erik Bilský, správca

b) JUDr. Mária Kupcová, vyšší súdny úradník OS Trnava
c)

Marian Pacher, štatutárny orgán dlžníka

d) Veritelia: Podľa zoznamu prítomných veriteľov (v prílohe)
Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam prítomných
veriteľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka
3. Informácia o stave spoločnosti
4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZoKR
5. Záver
Bod 1. Otvorenie
Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca dlžníka
JUDr. Erik Bilský. Po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s
dátumom, časom, miestom konania a programom schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze
veriteľov v Obchodnom vestníku č. 163/2014 dňa 25.08.2014. Správca ďalej skonštatoval, že schôdza veriteľov je
podľa § 126 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej iba ZKR) uznášania schopná,
nakoľko sa jej zúčastňujú 8 veritelia, z toho 8 veritelia oprávnení hlasovať s celkovým počtom 2 763 019 hlasov.
Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze veriteľov v reštrukturalizácii.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze veriteľov v reštrukturalizácii.
Následne navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov.
Bod 2. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácii dlžníka
Na úvod tohto bodu rokovania schôdze veriteľov dopytoval správca veriteľov, ktorých hlasy predstavujú aspoň 10 %
zo všetkých hlasov prítomných veriteľov, či navrhujú do programu schôdze aj zaradenie hlasovania o vyhlásení
konkurzu. Vzhľadom k tomu, že žiaden veriteľ nepredniesol takýto návrh, správca vyzval prítomných veriteľov na
prezentovanie stanovísk, resp. kladenie otázok týkajúcich sa reštrukturalizácie.
Zástupkyňa veriteľa SR – Daňový úrad Trnava požiadala predkladateľa plánu o vytvorenie samostatnej skupiny pre
plánom nedotknuté pohľadávky a zaradenie jeho pohľadávok do tejto skupiny.
Zástupkyňa veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave požiadala predkladateľa plánu o vytvorenie
samostatnej skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky a zaradenie jej pohľadávok do tejto skupiny.
Zástupkyňa veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. taktiež požiadala predkladateľa plánu o vytvorenie
samostatnej skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky a zaradenie jeho pohľadávok do tejto skupiny. Upozornila
dlžníka a správcu na neplnenie odvodových povinností dlžníka od začatia reštrukturalizačného konania a upozornila
aj na trestnoprávnu zodpovednosť za neplatenie poistného.
Zástupkyňa veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave upozornila dlžníka a správcu na povinnosť úhrady
prednostných pohľadávok reštrukturalizačného konania.
Keďže ďalšie otázky a stanoviská veriteľov neboli veriteľmi prezentované, správca pristúpil k ďalšiemu bodu
programu.
Bod 3. Informácia o stave spoločnosti
Správca podrobne informoval prítomných o svojej činnosti a vykonaných úkonoch odo dňa začatia
reštrukturalizačného konania až do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Oboznámil prítomných veriteľov
o jednotlivých krokoch, ktoré mu ukladá zákon a zároveň ich upovedomil o skutočnosti, že v súlade s ust. §114 ods.
1 ZKR právne úkony dlžníka mimo bežných právnych úkonov podliehajú dohľadu a schvaľovaniu zo strany správcu.
Bod 4. Voľba veriteľského výboru
Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave voľby veriteľského výboru a o možnosti zvoliť trojčlenný
alebo päťčlenný veriteľský výbor. Potom správca ako predseda schôdze veriteľov predniesol návrhy na voľbu členov
veriteľského výboru postupne v poradí od prítomných veriteľov s najvyšším počtom hlasov a dal hlasovať o voľbe
veriteľov za členov veriteľského výboru:
a) Správca predložil na 1. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Sanotechnik
Handelsgesellschaft m.b.H., FN 117109 so sídlom vo Wöllersdorfe, Rakúsko.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 7 veritelia s počtom 2 749 560 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 13 459 hlasov
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1:
Za prvého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H., FN
117109.
b) Správca predložil na 2. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s., IČO: 00 151 653 so sídlom v Bratislave.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 7 veritelia s počtom 2 732 600 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 30 419 hlasov
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.2:
Za druhého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653.
c) Správca predložil na 3. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa SR – Daňový úrad
Trnava so sídlom v Trnave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 5 veritelia s počtom 266 837 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: 3 veritelia s počtom 2 496 182 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
d) Správca predložil na 4. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa VERTEX BÚTOR
Bútoripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság so sídlom v Nemesnáddudvar, Maďarsko.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 1 veriteľ s počtom 34 953 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: 7 veritelia s počtom 2 728 066 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
e) Správca predložil na 5. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 5 veritelia s počtom 266 837 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: 3 veritelia s počtom 2 496 182 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
f) Správca predložil na 6. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa IMA INVEST s.r.o., IČO:
36 520 349 so sídlom v Zlatých Moravciach.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 2 veritelia s počtom 50 687 hlasov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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proti: nikto
zdržal sa: 6 veritelia s počtom 2 712 332 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
g) Správca predložil na 7. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874 so sídlom v Bratislave.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 5 veritelia s počtom 266 837 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: 3 veritelia s počtom 2 496 182 hlasov
Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.
h) Správca predložil na 8. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Milan Dejl, IČO: 40 781
131 so sídlom v Prahe, Česká republika.
Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:
za: 4 veritelia s počtom 2 531 135 hlasov
proti: nikto
zdržal sa: 4 veritelia s počtom 231 884 hlasov
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.3:
Za tretieho člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ Milan Dejl, IČO: 40 781 131.
Správca vyhodnotil, že veriteľský výbor bude pracovať ako trojčlenný a jeho zvolenými členmi sú veritelia:
1. člen VV: Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H., FN 117109, so sídlom v Wöllersdorfe, Rakúsko
2. člen VV:Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653 so sídlom v Bratislave
3. člen VV: Milan Dejl, IČO: 40 781 131 so sídlom v Prahe, Česká republika
Zároveň zvolal prvé zasadnutie novozvoleného veriteľského výboru bezodkladne po skončení schôdze veriteľov na
11,55 hod. na mieste konania schôdze veriteľov.
Bod 5.: Záver
Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným za účasť a
zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 11,45 hod.
Správca túto zápisnicu odovzdal skrátenou cestou súdu.
V Trnave, dňa 28.10.2014
________________________
JUDr. Erik Bilský
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predseda schôdze veriteľov

K021102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 968 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36R/4/2014S1477
Spisová značka súdneho spisu:
36R/4/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka SANOTECHNIK-MAUROD s.r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 968 621
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 28.10.2014
Začiatok konania: 11,55 hod.
Prítomní:
- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
- Marian Pacher, štatutárny orgán dlžníka
- Ing. Viktor Leščinský, finančný manažér dlžníka
- členovia veriteľského výboru:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
Sanotechnik Handelsgesellschaft m.b.H., Wöllersdorf, Rakúsko
Milan Dejl, Praha, Česká republika
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
AD 1.
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Erik Bilský,
pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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AD 2.
Správca dlžníka JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe predsedu
veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Bratislava.
Hlasovanie:
ZA: 3 veritelia – 3 hlasov
PROTI: nikto
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV- 36R/4/2014
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Bratislava.
AD 3.
V rámci uvedeného bodu dlžník v zmysle ustanovenia § 143 ZKR požiadal o predĺženie lehoty na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní
(do 17.01.2015), pričom svoju žiadosť odôvodnil vhodnosťou predĺženia z pohľadu prebiehajúcich obchodných
a ekonomických reštrukturalizačných opatrení ako aj vhodnosťou posunu tejto lehoty s ohľadom na blížiace sa
vianočné a novoročné sviatky. Následne veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o uvedenom návrhu:
Hlasovanie:
ZA: 2 veritelia – 2 hlasy
ZDRŽAL SA: 1 veriteľ – 1 hlas
V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 02-VV-36R/4/2014
Veriteľský výbor predlžuje na žiadosť dlžníka v zmysle ustanovenia § 143 ZKR lehotu na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru
o 60 dní, t.j. do 17.01.2015.
AD 4.
V rámci uvedeného bodu dlžník informoval o stave prípravy reštrukturalizačného plánu a členovia veriteľského
výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe v rámci reštrukturalizačného konania, ako aj o spôsobe
vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka, pričom členovia veriteľského výboru výslovne
súhlasili s komunikáciou medzi dlžníkom, správcom a členmi veriteľského výboru prostredníctvom e-mailovej pošty.
AD 5.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653,
Bratislava, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice,
ako aj prijatých uznesení 01-VV-36R/4/2014 a 02-VV-36R/4/2014 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia §
128, ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.
V Trnave, 28.10.2014
...........................................................
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predseda veriteľského výboru: Slovenská sporiteľňa, a.s.
zastúpený: Mgr. Lóránt Kálmán

K021103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: METALFIN GROUP, a.s.,"v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 589 119
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/4/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1R/4/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 3. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU zo dňa 21.10.2014
v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti METALFIN GROUP, a.s. v reštrukturalizácii, Janka Kráľa 3, Banská
Bystrica, IČO: 45 589 119 Vedenom na okresnom súde v Banskej Bystrici pod č.k. 1R/4/2014 (ďalej len ako
,,Dlžník“) konaného v zmysle ust. § 127 et seq. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ,,ZKR“)
Program zasadnutia:
1.Privítanie členov veriteľského výboru
2.Prerokovanie reštrukturalizačného plánu
3.Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne
4.Záver.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
I.
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka (ďalej aj len ako ,,VV“) otvorila JUDr. Gašparovičová
Monika poverená zamestnankyňa predsedu VV (ďalej aj len ako ,,Predseda VV“) o 14.30 hod. Predseda VV privítal
prítomných členov VV a oboznámil ich o programe dnešného zasadnutia VV. Predseda VV skonštatoval, že VV je
uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci členovia VV. Zasadnutia sa nezúčastnil Správca, Dlžník, ktorí svoju
neúčasť ospravedlnili.
II.
Prerokovanie reštrukturalizačného plánu
Predseda VV informoval členov VV, že Dlžník riadne a včas predložil prepracovaný Reštrukturalizačný plán a tento
bol obratom doručený aj ostatným členom VV. Predseda VV skonštatoval, že v prepracovanom pláne boli len
čiastočne zapracované pripomienky členov VV. Nebola zapracovaná pripomienka ohľadom vyššieho uspokojenia
nezabezpečených veriteľov. Dlžník nezapracovanie odôvodnil tým, že pri vyššom uspokojení by nebola dodržaná
udržateľnosť plánu a nebol by predpoklad na jeho uspokojenie.
III.
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Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne
Predseda veriteľského výboru dal predseda VV hlasovať o nasledovnom uznesení:
Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje, žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze v zákonnej lehote a odporúča veriteľom, oprávneným o schválení plánu hlasovať, na
schvaľovacej schôdzi hlasovať za prijatie plánu.
HLASOVANIE :
ZA: Všeobecná úverová banka, a.s.; VÚB Leasing, a.s.
PROTI: nikto
Zdržal sa hlasovania: nikto
Predseda VV skonštatoval, že uznesenie bolo počtom hlasov 2 veriteľov prijaté.
IV.
Záver
Predseda VV poďakoval členom VV za účasť na treťom zasadnutí VV v reštrukturalizácií Dlžníka a zasadnutie
ukončil.
Všeobecná úverová banka, a.s., JUDr. Monika Gašparovičová na základe poverenia predseda VV

K021104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BTTO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenia 1, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 814
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Páričkova 18, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2014 S1465
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu BTTO s.r.o., so sídlom
Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 36 241 814, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp.zn. 2K/5/2014 zo dňa 2.6.2014 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 107/14 zo dňa 6.6.2014
vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Veronika Kubriková. Uznesením zo dňa 30.9.2014
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 190/14 dňa 6.10.2014 bola správkyňa JUDr. Veronika Kubriková odvolená
z funkcie správcu a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Barbora Hudeková.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee in
bankruptcy, I would like to inform you that on the 6th June 2014 was published in the Commercial bulletin No. 107/14
the Declaration of Insolvency of Debtor BTTO s.r.o., so sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava, ID No: 36 241 814 by
the District Court Bratislava I, Case No. 2K/5/2014 and JUDr. Veronika Kubriková was appointed as the trustee in
bankruptcy. On the 6th October 2014 was published in the Commercial bulletin No. 190/14 the Declaration, by which
the trustee JUDr. Veronika Kubriková was withdrawn from the function and JUDr. Barbora Hudeková was appointed
as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po
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zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.
1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Barbora Hudeková, správca, Bratislava, 13.10.2014

K021105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Sabolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko II 1219/56, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2014 S1209
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1K/6/2014 S1209
1K/6/2014
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa: Juraj Cogan, Palárikova 1634/33, 069 01 Snina o nasledujúci majetok podliehajúci konkurzu:

Číslo
Popis
súp.
nehnuteľnosti
položky

Ulica, orientačné č.,

Súpisová Mena Spoluvlastnícky K.Ú., číslo LV., súp. č., Deň zápisu Dôvod zapísania

obec, štát

hodnota

podiel

parc. č. majetku

3.

Byt

Sídlisko II 1219/56,
14 300,- EUR 1/2
Vranov nad Topľou, SR

Vranov nad
Topľou, 5098

1219,
1004

4.

Garáž

Sídlisko II 1219/56,
2 100,Vranov nad Topľou, SR

Vranov nad
Topľou, 1740

2021,
245

EUR 1/2

majetku

majetok vo
28.10.2014 vlastníctve tretej
osoby
majetok vo
28.10.2014 vlastníctve tretej
osoby

Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 5.5.2008
Záložné právo vzniklo povolením vkladu do katastra nehnuteľností pod č. V 788/2008, dňa 21.5.2008, Správa
katastra Vranov nad Topľou
Zabezpečená suma: 15 739,- EUR

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

K021106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Mertiňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusnicová 19, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2014 S 1653
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

P.č

Opis
súpisovej
Dlžník
zložky majetku

Suma
Eur

1

Peňažná pohľadávka

Okresný súd Košice I, Tichá Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
663,88 663,88
21, Košice
predbežného správcu

28.10.2014

2

Pohľadávka z účtu

Pohľadávka
z
účtu
č.
Katarína
Mertiňáková,
520700-4204430844/8360 vedený v mBank 144,17 144,17
Brusnicová 19, Košice
S.A.

28.10.2014

Právny dôvod

Súpisná
hodnota

Deň zapísania
majetku

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

68

Obchodný vestník 209/2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2014

K021107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: METALFIN GROUP, a.s.,"v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 589 119
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/4/2014 S1240
Spisová značka súdneho spisu:
1R/4/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze veriteľov
Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, sídlo kancelárie v obvode Okresného súdu Banská Bystrica, správca dlžníka METALFIN
GROUP, a.s.,“v reštrukturalizácii“, IČO: 45 589 119, so sídlom Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, zvoláva podľa podľa ust. § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa
24.11.2014 o 10.00. hod. v sídle správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, Banská
Bystrica, v reštaurácii New Angus, Horná 23, Banská Bystrica.
Program schvaľovacej schôdze:
1. Rozprava
2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník
plánu. Prezentácia účastníkov plánu bude prebiehať od 9:30 hod. Účastníci plánu sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti účastníka plánu alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp. poverení zamestnanci účastníkov plánu
dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca. Pravosť podpisu účastníka plánu musí
byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu, že
veriteľský výbor na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 21.10.2014 schválil predložený prepracovaný záverečný
návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka a zároveň odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu
hlasovať, aby za jeho prijatie hlasovali. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu
osobne v kancelárii správcu na ulici Horná 23, Banská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách, t. j. od
9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod., kontakt: tel.: 048/ 471 73 39, e-mail: office@ssr.sk.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K021108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 034
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2014S485
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu PD Polianka – 40K/18/2014
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: 82.
popis: ochranná známka BIOMILA – slovná, zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky, číslo zápisu 223546, deň zápisu 15.12.2008, číslo prihlášky 1110-2008, dátum podania prihlášky 05.06.2008, dátum
platnosti do 05.06.2018, právny stav – platná
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súpisová hodnota: 100.000,00,-€
tretia osoba: EKOTREND MYJAVA
majetok inej osoby ako úpadcu: EKOTREND MYJAVA spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník, IČO
spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník,
36 319 261
IČO 36 319 261
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:
sporný zápis:
§80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: 83.
popis: ochranná známka BIOMILA – kombinovaná, zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky, číslo zápisu 223547, deň zápisu 15.12.2008, číslo prihlášky 1111-2008, dátum podania prihlášky 05.06.2008, dátum
platnosti do 05.06.2018, právny stav – platná
súpisová hodnota: 100.000,00,-€
tretia osoba: EKOTREND MYJAVA
majetok inej osoby ako úpadcu: EKOTREND MYJAVA spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník, IČO
spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník,
36 319 261
IČO 36 319 261
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:
sporný zápis:
§80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: 84.
popis: ochranná známka BIOMILUJEM – slovná, zapísaná v registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky, číslo zápisu 223962, deň zápisu 13.02.2009, číslo prihlášky 1112-2008, dátum podania prihlášky 05.06.2008, dátum
platnosti do 05.06.2018, právny stav – platná,
súpisová hodnota: 100.000,00,-€
tretia osoba: EKOTREND MYJAVA
majetok inej osoby ako úpadcu: EKOTREND MYJAVA spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník, IČO
spol. s r.o., Rudník 16, 906 23 Rudník,
36 319 261
IČO 36 319 261
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:
sporný zápis:
§80 ods. 2 ZKR – majetok tretích osôb nadobudnutý na základe neplatných právnych úkonov

K021109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Žiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružno 96, 979 01 Kružno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 851 879
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 75/2013 S1239
Spisová značka súdneho spisu:
2K 75/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj motorové vozidlá úpadcu, a to:

Por.
Popis hnuteľnej veci
č.
1.
2.
3.

Približný
výroby

Osobné
motorové
vozidlo
Škoda
Octavia,
VIN:
2001
TMBCG41UX28550604, ev. č.: RS 545AK
nákladné vozidlo Škoda, VIN: TMBEFF673V5433200, ev. č.: RS
neznámy
365AL
Renault
Laguna
GRANDTOUR
1,9
DCI,
2003
VIN:VF1KG0G0629137765, ev. č. RS-303BB

rok

Poznámka
(zabezpečovacie
súdny spor)

právo, Hodnota
v€

Vozidlo je nepojazdné, počet najazdených
300,km 453.536
Vozidlo je poškodené, počet najazdených
300,km 172.531
Vozidlo je nepojazdné, počet najazdených
300,km cca 380.000
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Ďalšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 048/4700060. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do 12 dní
odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18, 974 01 Banská
Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 2K 75/2013, NEOTVÁRAŤ“.
V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť výpis
z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo
fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo fyzických osôb
manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva).
Budúcim vlastníkom majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K021110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHP ŠIMKO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 581/16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 738 174
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2013 S1412
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z DRUHÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
úpadcu: SHP ŠIMKO s. r. o.
so sídlom: Lomnická 581/16, 949 01 Nitra, IČO: 36 738 174
podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predpisov (ďalej len „ZoKR“)
Spisová značka súdneho spisu: 31K/57/2013
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2013 S1412

miesto konania schôdze/vyhotovenia zápisnice: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 28.10.2014
začiatok schôdze: 10.00 hod.

Prítomní:
1. Za úpadcu: Nikto
2. Správca : JUDr. Andrea Pállová
3. Zapisovateľ: Ing. Zdenka Bačová
4. Členovia veriteľského výboru:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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DOREKO NITRA, s.r.o. – za: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, advokát na základe Plnomocenstva zo dňa
23.07.2013 (hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)
Ing. Matúš Karchutňák – za: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, advokát na základe Plnomocenstva zo dňa
19.05.2014 (hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)
Juraj Boledovič – za: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, advokát na základe Plnomocenstva zo dňa 19.05.2014
(hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra I – za: Slovenská konsolidačná, a.s. na základe Plnomocenstva
zo dňa 25.03.2014 (hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)
Slovenská konsolidačná, a.s. – (hlasovanie zaslané písomne dňa 28.10.2014 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)

Program schôdze:

1. Otvorenie;
2. Uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia majetku úpadcu;
3. Záver.

·

k bodu 1. Otvorenie zasadnutia;

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 1
ZoKR na konanie druhého zasadnutia veriteľského výboru, toto bolo na základe potreby zvolané správcom. Správca
ďalej skonštatoval, že sú prítomní 5 členovia veriteľského výboru, pričom všetci 5 členovia veriteľského výboru sa
za prítomných považujú v súlade s ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR (nakoľko hlasovali písomne), a teda v súlade s ust. §-u
38 ods. 2 ZoKR veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

·

k bodu 2. Uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia majetku úpadcu;

Správca oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s obsahom súpisu majetku všeobecnej podstaty, na
speňaženie ktorého žiada príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu.
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK:
Zverejnený v Obchodnom vestníku č. 80/2014 zo dňa 28.04.2014:
Nehnuteľnosti nach. sa v kat. úz. Kátlovce zapísané na LV č. 1552 ako:

Byt č. 1, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 1., list vlastníctva č. 1552, podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 9097/57013,
štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce
................................... v súpisovej hodnote 47.000,- €

Byt č. 2, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 1., list vlastníctva č. 1552, podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7512/57013,
štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce
.................................. v súpisovej hodnote 36.500,- €

Byt č. 7, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 3., list vlastníctva č. 1552, podiel
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Byt č. 7, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 3., list vlastníctva č. 1552, podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7570/57013,
štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce
................................... v súpisovej hodnote 36.500,- €

Byt č. 8, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 3., list vlastníctva č. 1552, podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7512/57013,
štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce
................................... v súpisovej hodnote 36.500,- €

S ohľadom na uvedené správca navrhol členom veriteľského výboru dve alternatívy speňaženia vyššie uvedeného
majetku úpadcu, a to Alternatíva č. 1 a Alternatíva č. 2, s obsahom ktorých boli členovia veriteľského výboru
podrobne oboznámení.

Nato sa pristúpilo k hlasovaniu:
Hlasovanie o speňažení nehnuteľného majetku úpadcu prostredníctvom Alternatívy č. 1:
Hlasovanie:

DOREKO NITRA, s.r.o. ..................................................... ZA
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra I ......................... ZA
Ing. Matúš Karchutňák ......................................................... ZA
Juraj Boledovič ...................................................................... ZA
Slovenská konsolidačná, a.s. ................................................. ZA

Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné

Uznesenie
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK:

Zverejnený v Obchodnom vestníku č. 80/2014 zo dňa 28.04.2014:

Nehnuteľnosti nach. sa v kat. úz. Kátlovce zapísané na LV č. 1552 ako:

Byt č. 1, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 1., list vlastníctva č. 1552, podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 9097/57013,
štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce
................................... v súpisovej hodnote 47.000,- €;
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Byt č. 2, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 1., list vlastníctva č. 1552, podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7512/57013,
štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce
.................................. v súpisovej hodnote 36.500,- €;

Byt č. 7, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 3., list vlastníctva č. 1552, podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7570/57013,
štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce
................................... v súpisovej hodnote 36.500,- €;

Byt č. 8, súpisné číslo: 358, parcelné číslo: 4/49, číslo vchodu: 0, poschodie 3., list vlastníctva č. 1552, podiel
priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7512/57013,
štát: Slovenská republika, obec: Kátlovce, ulica: Kátlovce č. 358, katastrálne územie: Kátlovce
................................... v súpisovej hodnote 36.500,- €;
Správca speňaží vyššie uvedený nehnuteľný majetok úpadcu prostredníctvom Alternatívy č. 1, t.j. na dražbe
organizovanej správcom, pričom pri stanovení najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby bude správca
vychádzať zo súpisovej hodnoty nehnuteľného majetku.

·

k bodu 3. Záver

Zasadnutie veriteľského výboru bolo správcom ukončené o 10.10 hod.

JUDr. Andrea Pállová, správca

K021111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mikolaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edelényska 1995/50, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737 30K/7/2012
Spisová značka súdneho spisu:
30K/ 7/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Juraj Mikolaj nar. 12.7.1960 oznamuje že na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu veriteľov
zo dňa 17.10.2014, ktoré mu bolo doručené 24.10.2014, dňa 27.10.2014 podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR vylúčil zo
súpisu všeobecnej podstaty nespeňažené pohľadávky úpadcu a to:
Položka č. 14 – peňažná pohľadávka vo výške 310 € voči dlžnikovi MS Logistic, s.r.o. Štefánikova 2196 Zlín, ČR
Položka č. 15 – peňažná pohľadávka vo výške 1500 € voči SKM Trans Opava, s.r.o. Smetanovo nám. 1180/7,
Ostrava, ČR
Položka č. 16 – peňažná pohľadávka vo výške 1190 € voči AZ Trans s.r.o., Jaskovský rad 67, Bratislava
Položka č. 17 – peňažná pohľadávka vo výške 1900 € voči Casped CZ s.r.o. Cyrilská 16, Brno, ČR
Uvedené pohľadávky úpadcu správca vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty z dôvodu ich nespeňažiteľnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľom úpadcu dáva do pozornosti možnosť previesť na požiadanie ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky vylúčený majetok podľa ust. § 81 ods. 3 ZKR. O prevod vylúčeného majetku je možné požiadať do 60
dní odo dňa tohto zverejnenia.
JUDr. Jana Závodská, správca

K021112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BENTRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Priehon 50, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 435 581
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/53/2012 S1629
Spisová značka súdneho spisu:
32K/53/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhodnotenie ponukového konania (oddelená podstata)
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., správca úpadcu BENTRA, s.r.o., so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra,
IČO: 31 435 581, oznamuje, že ukončil 11. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Predmetom ponukového konania boli hnuteľné veci zapísané v oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa.
Oznámenie o vyhlásení ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 192/2014 dňa 08.10.2014
pod zn. K019391. V stanovenej lehote bola správcovi doručená ponuka od 1 záujemcu.
Por. č.

Továrenská značka

Druh vozidla

EČV

1

Man

2

Man

5

Scania

6

Kogel

náves

NR927YK

7

Panav

náves

NR799YK

8

Kogel

9

Asko

ťahač
ťahač
ťahač

náves
náves

NR748ET
NR904BR
NR936DZ

NR936YK
NR536YE

Rok výroby

VIN

Úspešný
záujemca

2003

WMAH12ZZZ4M375281

–

2001
2004

WMAT32ZZZ1M330404

–

XLER4X20005107877

–

1994

WK0SVKT244128778

–

2000

TKPNV35L0Y5900103

–

1994

TKRN34P70R0Z00018

1996

U59V35B11T1AS0479

Víťazná
ponuka
–
–
–
–
–

Pavol Brisuda

1.325,00 €

–

–

Úspešný záujemca je povinný uzavrieť so správcom kúpnu zmluvu do 20 dní od zverejnenia tohto vyhodnotenia
v Obchodnom vestníku.
Zabezpečený veriteľ má vyhradené právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že ich bude považovať za zjavne
nevýhodné.
V Nitre dňa 28.10.2014
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
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K021113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Topor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 50/24, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/30/2013 S1582
Spisová značka súdneho spisu:
28K/30/2013
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Topor, nar.: 25.06.1978, trvale bytom: Stred
50/24, 017 01 Považská Bystrica zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.11.2014 o 10:00 hod. v
kancelárii správcu nachádzajúcej sa na Moyzesovej ul. č. 816/100, 017 01 Považská Bystrica s nasledovným
programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K021114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Weissenborn
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kengyeľská 404/1, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1956
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2014 S1436
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 10.11.2014

1. Predmet speňaženia
Správca dňom 10.11.2014 vyhlasuje na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Prvá stavebná sporiteľňa, a.
s. druhé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu všeobecnej
podstaty:
pohľadávka úpadcu z bezdôvodného obohatenia voči tretím osobám - 1/ Gejza Czikhard, nar. 05.12.1964,
bytom Dolný Štál 421 a 2/ Silvia Czikhardová, nar. 13.03.1969, bytom Dolný Štál 421, judikovaná rozsudkom
Okresného súdu Dunajská Streda, sp. zn. 6C/46/01, vo výške 100.000,00 SKK, znížená o vymoženú čiastku
cca 1.680,08 EUR (ďalej len „Pohľadávka“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetná Pohľadávka bola do súpisu všeobecnej podstaty zaradená a dňa 26.09.2014 zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 184/2014 pod č. K018605. Dňa 08.10.2014 bol správcovi doručený záväzný pokyn zástupcu
veriteľov na speňaženie predmetnej Pohľadávky.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu ponukového konania poskytne správca telefonicky na tel. č. 0908 98
99 77 alebo mailom: trnava@irkr.sk. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k Pohľadávke vo
vopred dohodnutom termíne.

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávka v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie, až
do doby, kým nedôjde k speňaženiu Pohľadávky alebo kým mu zástupca veriteľov neuloží iný záväzný pokyn,
prípadne kým nerozhodne inak.

3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr desiaty (10.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola
ponukového konania do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej obálke s nápisom „36K/5/2014 S 1436 –
Pohľadávka – Ponukové konanie - 2. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky
alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 25,00 EUR na účet úpadcu
vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK2502000000002382896453, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a
priezvisko alebo obchodné meno.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Pohľadávku a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu o postúpení pohľadávky, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením
ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými
mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
1. ponuka záujemcu o Pohľadávku nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
V prvom kole ponukového konania nesmie byť kúpna cena nižšia ako 82,00 EUR. V druhom kole ponukového
konania alebo ďalšom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom táto nesmie
byť nižšia ako zložená zábezpeka.

4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa
predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že zástupca veriteľov predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Zástupca veriteľov je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Pohľadávky, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený správcom najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní od
doručenia výzvy.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
zástupca veriteľov, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým zástupca veriteľov nerozhodne inak.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.

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

K021115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVMARKET, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť II/200 200, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 577 504
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2014/S1625
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, ako správca úpadcu STAVMARKET spol. s r. o. „v
konkurze“, so sídlom časť II/200 Turzovka, IČO: 31 577 504, v zmysle § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii („ZKR“) týmto zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa

10. decembra 2014 (streda) o 10:00 hod.

v sídle správcu: Sládkovičova 13, 010 01 Žilina.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Prezentácia veriteľov od 9.30 hod.
2. Otvorenie
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru § 37 ZKR
5. Rôzne
6. Záver

Veriteľ je povinný pri prezentácii predložiť platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny originál výpisu z OR
alebo osvedčenú kópiu výpisu z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom resp. poverením s
osvedčeným podpisom veriteľa a dokladom totožnosti.

Kontakt správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, tel.: +421(0) 903 514 563
e-mail: martin@chlapik.eu

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K021116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DSV-AS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 101
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Čemernianska 36, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1696
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu DSV- AS, a.s., IČO: 36 465 101, sídlom Levočská 27, 064 01 Stará
Ľubovňa, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 2.9.2014, sp. zn.: 1K/41/2014,
zverejneným v OV. č. 172/2014 zo dňa 9.9.2014 vyhlásený konkurz týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZKR") zverejňuje
číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetnú účet je vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK44 0200 0000 0015 1977 8956
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vo Vranove nad Topľou, dňa 28.10.2014
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K021117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie M.R.Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 034
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2014S485
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty úpadcu PD Polianka – 40K/18/2014

Zabezpečený veriteľ: GB management, a.s., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha – Břevnov, Česká republika, IČO
289 82 746
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 15-GBM-1
Poradie zabezpečenej pohľadávky: prvé
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Výška zabezpečenej pohľadávky týmto zabezpečovacím právom: 675.816,98,-EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam zo dňa 19.03.2013, záložné právo vzniklo registráciou v NCR
záložných práv pod sp. zn. NCRzp:54548/2014 zo dňa 07.05.2014 o 13:26:35
na majetok zapísaný do súpisu sa vzťahuje zabezpečovacie právo podľa §77 ods.2 ZKR

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA: 8.
právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci č. 3 zo dňa 09.06.2011
dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572
celková suma: 88.719,68,-€

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA: 9.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 14.06.2011
dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572
celková suma: 7.500,12,-€

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA: 10.
právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 1.8.2012
dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572
celková suma: 331.400,40,-€

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA: 11.
právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 10.08.2012
dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572
celková suma: 187.583,95,-€

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA: 12.
právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 14.08.2012
dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572
celková suma: 165.371,40,-€

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA: 13.
právny dôvod vzniku: nevyplatená pôžička – Zmluva o finančnej výpomoci zo dňa 24.08.2012
dlžník: Poľnohospodárske družstvo Poriadie, M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava, IČO 00 203 572
celková suma: 33.773,80,-€

K021118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Gabčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 3236/11, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1967
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2014 S 1436
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Božena Gabčová, nar. 17.12.1967, bytom
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Božena Gabčová, nar. 17.12.1967, bytom
Tolstého 3236/11, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu
vedeného pod sp. zn. 1K/31/2014 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Slánska 20A, 080 06 Prešov, a to
každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421908989977 alebo
prostredníctvom e-mailu na presov@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných
dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K021119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 436 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Vevurková
Sídlo správcu:
Štefánikova 261/24, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014 S1523
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o. so sídlom J. Milca 6, 010 01 Žilina, IČO:
36 436 585 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v kancelárií správcu na adrese: ul. Mieru, novostavba oproti rod. domu s.č. 4, 029 01 Námestovo, každý
pracovný deň v úradných hodinách od: 08:00 hod. do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred
dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č. 0903 514 854.

JUDr. Marta Vevurková
Správca

K021120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 436 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Vevurková
Sídlo správcu:
Štefánikova 261/24, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014 S1523
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z 29.mája
2000. Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Congress
Centre Rajec, s.r.o. so sídlom J. Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 585 (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 2K/25/2014-117 zo dňa 14.10.2014 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Žilina No.
2K/25/2014-117 dated 14th of October 2014 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Congress Centre
Rajec, s.r.o. so sídlom J. Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 585. Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 201/2014 dňa 21.10.2014. Dňom 22.10.2014 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. This resolution of the District Court Žilina I was published in Commercial Bulletin no. 201/2014 on
21th of October 2014. Bankruptcy was declared on 22th of October 2014. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o
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21th of October 2014. Bankruptcy was declared on 22th of October 2014. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská
republika k číslu konania 2K/25/2014 a v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Marta Vevurková, správca
konkurznej podstaty, Štefánikova 261/24, 029 01 Námestovo, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a
aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. According to the Act No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy an and Restructuralization Act (hereinafteronly„the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the
Okresný súd Źilina ( District Court Žilina ), Hviezdoslavova 28,010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No.
2K/25/2014 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Marta Vevurková, správca,
Štefánikova 261/24, 029 01 Námestovo, Slovak republic. Each claim must be lodged as a separate application. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s
estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has
to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to
which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. In case the creditor
does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a
seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile
or registered office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council
Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Any application of claims that will not fulfill the
requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will
not be attached to the application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be
considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application
period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa
ZKR. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA. Toto zverejnenie sa
vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch európskej únie
ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka. This information is designed for
creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union than in the
Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of commitments.

JUDr. Marta Vevurková
správca
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K021121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIPEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 631 274
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2014 S 1179
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Gábor Száraz, Kancelária správcu so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, správca konkurznej podstaty úpadcu VIPEX s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavné námestie 34/192, 060 01
Kežmarok, IČO: 31 631 274, v súlade s udeleným záväzným pokynom oddeleného veriteľa zo dňa 20.10.2014,
týmto vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na odpredaj súboru hnuteľných vecí úpadcu zapísaných pod súpisovou
zložkou majetku č. 1 až 18, súpisovou zložkou majetku č. 20 a 21spolu v súpisovej hodnote 11.857,00 Eur.
Špecifikácia predmetného súboru hnuteľných vecí úpadcu je publikovaná v Obchodnom vestníku č. OV 133/2014
dňa 14.07.2014 pod podaním „K013405“ v spojení s publikáciou v Obchodnom vestníku č. OV 160/2014 dňa
20.08.2014 pod podaním „K016115“.
Záujemca o kúpu predmetného súboru hnuteľných vecí musí ponúknuť minimálne kúpnu cenu vo výške 100%
súpisovej hodnoty uvedených súpisových zložiek majetku, čo predstavuje sumu 11.857,00 Eur.
Podmienky predaja:
Záujemca je povinný k ponuke pripojiť fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského
oprávnenia a fyzická osoba je povinná predložiť fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca je povinný zložiť na účet vyhlasovateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu vedený v OTP
Banka Slovensko, a .s. č. účtu 15624756/5200 variabilný symbol 12520141 minimálne 50 % navrhovanej kúpnej
ceny a táto musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 20.11.2014 do 15.00 hod.
Záujemcovia svoje ponuky zašlú alebo doručia osobne na adresu – JUDr. Gábor Száraz, správca, Kancelária
správcu so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa a obálku viditeľne označia takto: „KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ, sp. zn.: 1K/25/2014- súbor hnuteľných vecí“.
Ponukové konanie sa začína dňom zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí dňa
20.11.2014 o 15.00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote 10 dní od
skončenia ponukového konania v kancelárii správcu, pričom správca vyhodnotenie ponukového konania predloží
oddelenému veriteľovi na schválenie.
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom predaj súboru hnuteľných vecí úpadcu
bude možný len so súhlasom oddeleného veriteľa. Správca konkurznej podstaty úpadcu a oddelený veriteľ majú
právo odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcu, a to bez uvedenia dôvodu.
Vyhlasovateľ – správca konkurznej podstaty oboznamuje záujemcov, že prevádzaný súbor hnuteľných vecí,
ktorý je predmetom tohto ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží.
Ďalšie podmienky:
Záujemcovia o kúpu súboru hnuteľných vecí úpadcu sa môžu informovať o ohliadke na tel. č. 052/4322 774,
resp. mailom na adrese ak.szaraz@gmail.com.
Správca bude písomne informovať všetkých účastníkov ponukového konania o výsledku ponukového
konania do 10 dní odo dňa otvárania obálok.
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K021122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIPEX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 631 274
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2014 S 1179
Spisová značka súdneho spisu:
1k/25/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Gábor Száraz, Kancelária správcu so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, správca konkurznej podstaty úpadcu VIPEX s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavné námestie 34/192, 060 01
Kežmarok, IČO: 31 631 274, v súlade s udeleným záväzným pokynom oddeleného veriteľa zo dňa 20.10.2014,
týmto vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na odpredaj súboru hnuteľných vecí úpadcu (súboru motorových
vozidiel) zapísaných pod súpisovou zložkou majetku č. 19, 22, 23, 24 spolu v súpisovej hodnote 20.560,08 Eur.
Špecifikácia predmetného súboru hnuteľných vecí úpadcu je publikovaná v Obchodnom vestníku č. OV 133/2014
dňa 14.07.2014 pod podaním „K013405“ v spojení s publikáciou v Obchodnom vestníku č. OV 160/2014 dňa
20.08.2014 pod podaním „K016115“.
Záujemca o kúpu predmetného súboru hnuteľných vecí musí ponúknuť minimálne kúpnu cenu vo
výške 100% súpisovej hodnoty uvedených súpisových zložiek majetku, čo predstavuje sumu 20.560,08 Eur.
Podmienky predaja:
Záujemca je povinný k ponuke pripojiť fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského
oprávnenia a fyzická osoba je povinná predložiť fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca je povinný zložiť na účet vyhlasovateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu vedený v OTP
Banka Slovensko, a .s. č. účtu 15624756/5200 variabilný symbol 12520142 minimálne 50 % navrhovanej kúpnej
ceny a táto musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do 20.11.2014 do 15.00 hod.
Záujemcovia svoje ponuky zašlú alebo doručia osobne na adresu – JUDr. Gábor Száraz, správca,
Kancelária správcu so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa a obálku viditeľne označia takto: „KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ, sp. zn.: 1K/25/2014- súbor hnuteľných vecí (motorové vozidlá)“.
Ponukové konanie sa začína dňom zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí dňa
20.11.2014 o 15.00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote 10 dní od
skončenia ponukového konania v kancelárii správcu, pričom správca vyhodnotenie ponukového konania predloží
oddelenému veriteľovi na schválenie.
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom predaj súboru hnuteľných vecí úpadcu
bude možný len so súhlasom oddeleného veriteľa. Správca konkurznej podstaty úpadcu a oddelený veriteľ majú
právo odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcu, a to bez uvedenia dôvodu.
Vyhlasovateľ – správca konkurznej podstaty oboznamuje záujemcov, že prevádzaný súbor hnuteľných vecí,
ktorý je predmetom tohto ponukového konania sa predáva v stave v akom stojí a leží.
Ďalšie podmienky:
Záujemcovia o kúpu súboru hnuteľných vecí úpadcu sa môžu informovať o ohliadke na tel. č. 052/4322 774,
resp. mailom na adrese ak.szaraz@gmail.com.
Správca bude písomne informovať všetkých účastníkov ponukového konania o výsledku ponukového
konania do 10 dní odo dňa otvárania obálok.
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K021123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAJAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jungmannova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 940 891
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Kvačalova 10, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2014 S1697
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu GAJAN, s.r.o., IČO: 35 940 891, Jungmannova 6, 851 01 Bratislava, na
ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.7.2014, sp. zn.: 2K/20/2014 vyhlásený
konkurz týmto v zmysle § 28 ods. 3, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Ing. Gabriela Jakubičková, Holíčska 9, Bratislava, celková prihlásená suma
vrátane príslušenstva: 1.000,- €, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod poradovým č. 9.
V Bratislave, dňa 28.10.2014
iTRUSTee Recovery, k.s. správca

K021124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VÁHOSTAV - SK, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 356 648
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Gabrišová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/4/2014 S1721
Spisová značka súdneho spisu:
8R/4/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, Vám ako reštrukturalizačný správca dlžníka
VÁHOSTAV - SK, a.s., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 356 648,
zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5996/B (ďalej len „Dlžník“),
oznamujem nasledovné:
In accordance with the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000, me as a restructuring trustee of the
debtor VÁHOSTAV - SK, a.s., registered office Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, identification
number: 31 356 648, recorded in the Business Register of the District Court Bratislava I, section: Sa, insert no.:
5996/B (hereinafter referred to as the „Debtor“), notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa – Dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka rozhodol Okresný súd
Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 8R/4/2014, uznesením zo dňa 02.10.2014, o začatí reštrukturalizačného
konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 192/2014 dňa 08.10.2014,
pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 09.10.2014.
In the case of the petitioner – Debtor on the proposal for permit of restructuring of the Debtor, the District Court
Bratislava I in the proceedings held under file no. 8R/4/2014, by the resolution of 02. October 2014, decided on the
initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak
Republic no. 192/2014 on 08 October 2014, while the restructuring proceedings is deemed to be commenced on 09
October 2014.
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Následne Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 17.10.2014 povolil reštrukturalizáciu Dlžníka. Uznesenie o
povolení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 203/2014 dňa 23.10.2014, pričom
reštrukturalizácia Dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 24.10.2014. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia
Dlžníka.
Subsequently, the District Court Bratislava I by the resolution of 17 October 2014 permitted the restructuring of the
Debtor. The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin no. 203/2014 on 23
October 2014, while the restructuring of the Debtor is deemed to be permitted from the date of 24 October 2014.
The restructuring of the Debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
Mgr. Petra Gabrišová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR")
the creditors of the Debtor are required within the deadline of 30 days from the permission of restructuring to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address:
Mgr. Petra Gabrišová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 25.10.2014.
The date 25 October 2014 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k
dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application shall always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor and
the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of the claim
divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation; the
application must be dated and signed by the creditor. Also the creditors of the claims the creation of which depend
on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while there shall be stated the condition on
which the claim is dependent and also the creditors of the claims secured with the real right who shall state in the
separate application form the type, order and legal cause of the creation of real right along with stating the property
by which itcis securted and the amount up to which it vis secured. The claim is applied in the Euro currency.
Documents proving the data referred to in the application shall be enclosed to the application. A creditor who is an
accounting entity, shall state in the application whether the claim is recorded in its accounts.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky.
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If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered office in the
territory of the Slovak Republic for service of documents.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
Any applications which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received within
the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by elapsing the deadline for loding
the claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by a new application
form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených zásad,
považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči Dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t.j. do dátumu
08.10.2014 (vrátane).
Under the Act on Bankruptcy and Restructuring all monetary claims against the Debtor that arose by the date of
initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 08 October 2014 (inclusive) are considered to be the claims
that are registered in the restructuring by lodging an application under the above principles.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči Dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides otherwise, only
the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right to exercise their rights
during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely applied by lodging the
application, the right to enforce these claims against the Debtor in case of confirmation of the restructuring plan by
the court, expires.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí
riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči Dlžníkovi, ako aj
riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok Dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on
confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely registered
their claims under this Act, to enforce these claims against the Debtor expires, as well as the security rights relating
to the property of the Debtor that have not been properly and timely registered; the same is applied also to the
contingent claims which should have been applied by lodging an application.
Záverom tohto listu si Vás týmto dovoľujem požiadať, aby ste po podaní písomnej prihlášky jej elektronickú verziu
(iba prihlášok bez príloh – t.j. bez listín preukazujúcich údaje uvedené v prihláškach) zasielali zároveň na e-mailovú
adresu: prihlasky@spravkyna.sk.
In conclusion of this letter we hereby ask you to send also an electronic version of applications (only applications
without attachments – i.e. without documents proving the data referred to in the application) to e-mail address:
prihlasky@spravkyna.sk after delivery of written applications.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Bratislave, 27.10.2014

Mgr. Petra Gabrišová

K021125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Hlubeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chminianska Nová Ves 229, 082 23 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu:
Levočska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2014 S1288
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok úpadcu Norbert Hlubeň, nar. 01.06.1974, trvale
bytom 082 33 Chminianska Nová Ves č.229 , č.k. 1K/27/2014 a to veriteľa Ing.Marián Hlubeň, Přostejovská 68, 080
01 Prešov, ktorého prihláška v počte 1 ks(dvojmo) bola doručená správcovi po lehote na prihlasovanie pohľadávok
a to v celkovej výške: 8779,83 €, počet príloh: 1, v právnej veci vyhláseného konkurzu na úpadcu Norbert Hlubeň,
nar. 01.06.1974, trvale bytom 082 33 Chminianska Nová Ves č.229 a správca týmto oznamuje, že uvedená
pohľadávka bola dodatočne zapísaná do zoznamu pohľadávok ako nezabezpečená pohľadávka.

K021126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Molčan, nar. 23.03.1964, Peter Molčan SLUŽBYT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 366 371
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S 1240
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Prešov: Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov, oznamuje účastníkom
konkurzného konania voči úpadcovi Peter Molčan, nar. 23.03.1964 podnikajúci pod obchodným menom Peter
Molčan – SLUŽBYT, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 14 366 371, že nahliadať do
správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu v obvode Okresného súdu Prešov na adrese Slovenská
ulica 13, 080 01 Prešov každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi
adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 051/452 52 44 prípadne písomne na adresu kancelárie správcu.
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K021127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Molčan, nar. 23.03.1964, Peter Molčan SLUŽBYT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 366 371
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2014 S 1240
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Peter Molčan, nar.
23.03.1964 podnikajúci pod obchodným menom Peter Molčan – SLUŽBYT, s miestom podnikania Kpt.
Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 14 366 371 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2R/2/2014 zo dňa 22.10.2014 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
206/2014 zo dňa 28.10.2014 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená Slovenská správcovská
a reštrukturalizačná, k.s. IČO: 44 088 833, Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Peter Molčan, date of birth: 23.03.1964, business name: Peter Molčan – SLUŽBYT, address: Kpt. Nálepku 11,
082 71 Lipany, ID (IČO): 14 366 371 our duty is to inform you, that the District Court in Prešov No. 2R/2/2014-319
dated 22.10.2014 and promulgated in the Commercial bulletin No. 206/2014 from 28.10.2014 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ID (IČO):
44 088 833, Slovenská ulica 13, 080 01 Prešov as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá
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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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
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satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; 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 name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
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as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

K021128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Sabadošová - SAFED "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Jankolu 5321/7, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 951 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2011 S580
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE súpisu všeobecnej podstaty
Druh: Stavba
Popis stavby: Rodinný dom
Súpisné číslo: 317
Číslo listu vlastníctva: 1080
Katastrálne územie: Brodno
Súpisová hodnota majetku: 3 000,- Eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/112
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: vrátenie daru treťou osobou
Žilina 30.10.2014
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K021129
Spisová značka: 1Obdo/10/2014
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací v konkurznej veci úpadcu O.St.S a. s., so sídlom Záhradnícka
51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, s ustanoveným správcom: Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie
Bratislava, Rudnayovo
námestie 1, o návrhu spoločnosti P1 s. r. o., so sídlom Bratislava, Technická 7,
IČO: 36 748 145, zastúpenej JUDr. Jankou Hlavatou, advokátkou so sídlom Ružová
dolina 11, 821 08 Bratislava, IČO: 42 258 596, na vstup do konkurzného konania,
o dovolaní o dovolaní správcu konkurznej podstaty úpadcu proti uzneseniu Krajského súdu
v Bratislave č. k. 2 CoKR/86/2013 - 412 zo dňa 28. novembra 2013, takto
rozhodol
Dovolanie o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.
dňa 19.8.2014
JUDr. Juraj Seman,
K021130
Spisová značka: 1Obdo/11/2014
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací v konkurznej veci úpadcu O.St.S a. s., so sídlom Záhradnícka
51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, s ustanoveným správcom: Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie
Bratislava, Rudnayovo námestie 1, o návrhu spoločnosti P1 s. r. o., so sídlom Bratislava, Technická 7, IČO: 36 748
145, zastúpenej JUDr. Jankou Hlavatou, advokátkou so sídlom Ružová dolina 11, 821 08 Bratislava, IČO: 42 258
596, na vstup do konkurzného konania, o dovolaní správcu konkurznej podstaty úpadcu proti uzneseniu Krajského
súdu v Bratislave č. k. 2 CoKR/87/2013 - 413 zo dňa 28. novembra 2013, takto
rozhodol
Dovolanie o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.
dňa 19.8.2014
JUDr. Juraj Seman,
K021131
Spisová značka: 1Obdo/12/2014
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací v konkurznej veci úpadcu O.St.S a. s., so sídlom Záhradnícka
51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, s ustanoveným správcom: Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie
Bratislava, Rudnayovo námestie 1, o návrhu spoločnosti P1 s. r. o., so sídlom Bratislava, Technická 7, IČO: 36 748
145, zastúpenej JUDr. Jankou Hlavatou, advokátkou so sídlom Ružová dolina 11, 821 08 Bratislava, IČO: 42 258
596, na vstup do konkurzného konania, o dovolaní správcu konkurznej podstaty úpadcu proti uzneseniu Krajského
súdu v Bratislave č. k. 2 CoKR/88/2013 - 414 zo dňa 28. novembra 2013, takto
rozhodol
Dovolanie o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.
dňa 19.8.2014
JUDr. Juraj Seman,
K021132
Spisová značka: 1Obdo/13/2014
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Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací v konkurznej veci úpadcu O.St.S a. s., so sídlom Záhradnícka
51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, s ustanoveným správcom: Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie
Bratislava, Rudnayovo námestie 1, o návrhu spoločnosti P1 s.r.o., so sídlom Bratislava, Technická 7, IČO: 36 748
145, zastúpenej JUDr. Jankou Hlavatou, advokátkou so sídlom Ružová dolina 11, 821 08 Bratislava, IČO: 42 258
596, na vstup do konkurzného konania, o dovolaní správcu konkurznej podstaty úpadcu proti uzneseniu Krajského
súdu v Bratislave č. k. 2 CoKR/89/2013 - 415 zo dňa 28. novembra 2013, takto
rozhodol
Dovolanie o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.
dňa 19.8.2014
JUDr. Juraj Seman,
K021133
Spisová značka: 1Obdo/14/2014
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací v konkurznej veci úpadcu O.St.S a. s., so sídlom Záhradnícka
51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, s ustanoveným správcom: Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom kancelárie
Bratislava, Rudnayovo námestie 1, o návrhu spoločnosti P1 s. r. o., so sídlom Bratislava, Technická 7, IČO: 36 748
145, zastúpenej JUDr. Jankou Hlavatou, advokátkou so sídlom Ružová dolina 11, 821 08 Bratislava, IČO: 42 258
596, na vstup do konkurzného konania, o dovolaní správcu konkurznej podstaty úpadcu proti uzneseniu Krajského
súdu v Bratislave č. k. 2 CoKR/90/2013 - 416 zo dňa 28. novembra 2013, takto
rozhodol
Dovolanie o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.
dňa 19.8.2014
JUDr. Juraj Seman,
K021134
Spisová značka: 4K/27/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: VIERIK- elektro, s.r.o., so sídlom Gen. Miloša Vesela
3/5304, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 426 075, právne zast. KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.,
so sídlom Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 851 574, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: EMOP V.J. s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 44 713 177
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: EMOP V.J. s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 44 713
177.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Tatiana Hládeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
značka správcu: S 1626.
Súd vyzýva 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.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZKR). Odvolanie sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K021135
Spisová značka: 4K/33/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika- Daňový úrad
Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Štefan
Mader - ŠEMAD, 900 32 Borinka č. 262, IČO: 32088086
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Štefan Mader - ŠEMAD, 900 32 Borinka č. 262, IČO:
32088086.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital
park II- Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1349.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
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Slovenskej
republiky
zákona č. 200/2011
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pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník. ( § 198 ods. 1 a § 19 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). Odvolanie sa podáva v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia ( odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku )
prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má
popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Edita Sahánková, 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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K021136
Spisová značka: 4K/8/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: OZ Energie, a.s., so sídlom
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 310 720, správcom ktorého je JUDr. Vlasta Klimentová, so sídlom
kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, značka správcu: S 1399, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na
vyhotovenie súpisu majetku podstát
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K021137
Spisová značka: 3R/3/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 31 323 561, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31 323 561
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 31 323 561.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K021138
Spisová značka: 8K/41/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Michal Greguš, nar. 30.05.1989,
bytom Martina Benku 1718/24, 901 01 Malacky, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Mgr. Michal Greguš, nar. 30.05.1989, bytom Martina Benku 1718/24, 901 01 Malacky, občan SR
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Michal Greguš, nar. 30.05.1989, bytom Martina Benku
1718/24, 901 01 Malacky, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821
08 Bratislava, zn. správcu: S 272.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike
v súlade spravodlivosti
s č. 40 Nariadenia
Rady
(ES)podľa
č. 1346/2000
z 29. mája
o konkurznom
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pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K021139
Spisová značka: 3K/36/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1/ Energy Pro, s.r.o., so sídlom Škultétyho 78, 010 01
Žilina- Závodie, IČO: 36 784 044, právne zast.: JUDr. Kristína Jošthová, Nám. M. R. Štefánika 10, 010 01 Žilina,
2/KLIMAK, s.r.o., so sídlom Štúrova 165, 949 01 Nitra, IČO: 36 545 198, 3/STAVEA, s.r.o. so sídlom Pri Rajčianke,
010 01 Žilina IČO:36 387 452. právne zast.: JUDr. Michal Chovanec s.r.o., V. Tvrdého 17, 010 01 Žilina, 4/Stavebná
mechanizácia, s.r.o., so sídlom Bytčianska 123, 010 03 Žilina, IČO: 36 397 971, právne zastúpený: +ULTRA Legal
s.r.o., advokátní kancelář, so sídlom Vinohradská 2022/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VÁHOSTAV- SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 313 566 48
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1/ Energy Pro, s.r.o., so sídlom Škultétyho 78, 010 01
Žilina- Závodie, IČO: 36 784 044, právne zast.: JUDr. Kristína Jošthová, Nám. M. R. Štefánika 10, 010 01 Žilina,
2/KLIMAK,
so 209/2014
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36 545 198, 3/STAVEA, s.r.o. so
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vestník
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010 01 Žilina IČO:36 387 452. právne zast.: JUDr. Michal Chovanec s.r.o., V. Tvrdého 17, 010 01 Žilina, 4/Stavebná
mechanizácia, s.r.o., so sídlom Bytčianska 123, 010 03 Žilina, IČO: 36 397 971, právne zastúpený: +ULTRA Legal
s.r.o., advokátní kancelář, so sídlom Vinohradská 2022/125, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VÁHOSTAV- SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 313 566 48
rozhodol
Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: VÁHOSTAV- SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 313 566
48 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K021140
Spisová značka: 3K/31/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: LIMEX Sk, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 10, 821 04
Bratislava, IČO: 35 752 939, právne zast.: JUDr. Miloš Kvasňovský, so sídlom Dunajská 32, 811 08 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LIMEX Sk, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 752 939
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: LIMEX Sk, s.r.o., so sídlom Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 35
752 939.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, so sídlom Zelená 2, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S1716.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
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4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K021141
Spisová značka: 3K/46/2007
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Oravec, nar. 31.12.1954,
bytom Wolkerova 1633/21, 900 31 Stupava, štátny občan SR, správcom ktorého je JUDr. Štefan Dedák, so sídlom
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1406, uznesením č.k. 3K/46/2007-283 zo dňa 01.08.2014,
rozhodol o vstupe veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2014.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K021142
Spisová značka: 3K/21/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci dlžníka: COMODITÁ, s.r.o., so sídlom Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava,
IČO: 35 955 643 uznesením č.k. 3K/21/2014-113 zo dňa 02.09.2014, pre nedostatok majetku zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: COMODITÁ, s.r.o., so sídlom Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava, IČO: 35 955 643. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2014.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K021143
Spisová značka: 2K/38/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: PSV, s.r.o., so sídlom Dubová
3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 35 693 606, v mene ktorého koná likvidátor Ing. Ľubomír Dubeň, Dubová
3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, správcom ktorého je Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie Sabinovská 12,
821 02 Bratislava, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,
odmenu v celkovej
663,88
eura a náhradu
preukázaných
v celkovej
1,50 eura,
ktoré mu budú
Vydávavýške
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o Obchodnom
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vyplatené zo zloženého
na úhradu
odmeny
a výdavkov
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pol. reg. 155/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,
odmenu v celkovej výške 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 1,50 eura, ktoré mu budú
vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19,
pol. reg. 155/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Hilda Gajdošová, so sídlom kancelárie
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 994,32 eura, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 155/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K021144
Spisová značka: 2K/71/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Computer Press, s.r.o., so sídlom
Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 709 448, správcom ktorého je JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom
kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu: S 459, o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konanie o návrhu správcu zo dňa 11.08.2014, doručenom súdu dňa 14.08.2014, na schválenie konečného
rozvrhu výťažku zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava
I, písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K021145
Spisová značka: 2K/33/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Peter Dolgoš, nar.
02.07.1978, bytom Smikova 1, 831 02 Bratislava (trvale bytom Kukučínova 2045/6, Snina), o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie Záhradnícka 36, 821 08
Bratislava 2, značka správcu: S 31, odmenu v celkovej výške 82,98 eura a náhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 4,40 eura, ktoré mu budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 134/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd v r a c i a úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2, značka správcu: S 31, nespotrebovanú časť preddavku vo výške
576,50 eura, vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 134/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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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kancelárie Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2, značka správcu: S 31, nespotrebovanú časť preddavku vo výške
576,50 eura, vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 134/2014, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K021146
Spisová značka: 2K/51/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Herko, nar. 27.02.1983, bytom Budovateľská
1062/27, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Milan Herko, nar. 27.02.1983,
bytom Budovateľská 1062/27, 821 08 Bratislava

rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Milan Herko, nar. 27.02.1983, bytom Budovateľská 1062/27, 821 08
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.10.2014
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K021147
Spisová značka: 1K/31/2012
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 31/2012 - 154 zo dňa 03.09.2014 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Jozef Hubač, nar. 30.04.1954, bytom Ul. Chrásteka 19/36, 965 01 Žiar nad Hronom po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.09.2014.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.10.2014
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. Eva Mihálechová, samosudca
K021148
Spisová značka: 1K/53/2012
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 53/2012 - 170 zo dňa 03.09.2014 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Zdenko Adamíra, nar. 15.05.1962, bytom Kráľovohoľská 14, 974 11 Banská Bystrica po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.09.2014.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.10.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K021149
Spisová značka: 1K/3/2008
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 3/2008 - 122 zo dňa 03.09.2014 zrušil konkurz na majetok úpadcu
Martina Foťková, nar. 31. 07. 1971, bytom J. Kráľa 25/61, Žiar nad Hronom po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.09.2014.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.10.2014
JUDr. Eva Mihálechová, samosudca
K021150
Spisová značka: 2R/6/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa UNIOS BETON s.r.o., so sídlom Dolná 73/14,
967 01 Kremnica, IČO: 47 090 910 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie jeho dlžníka UNIOS s.r.o., so sídlom
Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen, IČO: 36 042 731, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6547/S takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi UNIOS s.r.o., so sídlom Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen,
IČO: 36 042 731
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.10.2014
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K021151
Spisová značka: 30K/13/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice, proti dlžníkovi: ANBLO s.r.o., Tržná 1491/6, 075 01 Trebišov, IČO: 44 594 445 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: ANBLO s.r.o., Tržná 1491/6, 075 01 Trebišov, IČO: 44 594 445.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Čajakova 1, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1588 za s p r á v c u p o d s t a t y.
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.
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.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie oprávnený podať iba dlžník ( § 19 ods. 2 a § 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).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok 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).
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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
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).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
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
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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 24.10.2014
JUDr. Pavel Varga,
K021152
Spisová značka: 30K/36/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: KAPLAST s.r.o. v likvidácii, so sídlom Učňovská 6, 040 15
Košice - Šaca, IČO: 36 479 543, zast. JUDr. Viera Pohlová, likvidár, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice
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: KAPLAST s.r.o. v likvidácii, so sídlom Učňovská 6, 040 15
Košice - Šaca, IČO: 36 479 543.
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 27.10.2014
JUDr. Pavel Varga,
K021153
Spisová značka: 31K/58/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., so sídlom Priemyselná
720, Strážske 072 22, IČO: 36 772 623 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: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., so sídlom
Priemyselná 720, Strážske 072 22, IČO: 36 772 623.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje
Okresný súd Košice I dňa 24.10.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K021154
Spisová značka: 31K/58/2014
Oznam
Týmto sa oznamuje , že vykonanou lustráciou a následným pripojením súdneho spisu súd zistil, že pod sp. zn.
26R/5/2014 bolo uznesením zo dňa 17.10.2014 začaté reštrukturalizačné konanie. Pričom došlo k zverejneniu
predmetného uznesenia v Obchodnom vestníku č. 204B/2014 zo dňa 24.10.2014 .
Podľa ust. § 16 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ak súd počas konkurzného konania začne reštrukturalizačné konanie,
ktoré sa týka toho istého dlžníka, prebiehajúce konkurzné konanie sa do zastavenia reštrukturalizačného konania
alebo do povolenia reštrukturalizácie prerušuje; ak súd v reštrukturalizačnom konaní reštrukturalizáciu dlžníka povolí,
prerušené konkurzné konanie bezodkladne uznesením zastaví. To isté platí, ak už prebieha reštrukturalizačné
konanie a súd ohľadom toho istého dlžníka začne konkurzné konanie. Počas prerušenia konkurzného konania z
dôvodu prebiehajúceho reštrukturalizačného konania účinky podľa § 14 ods. 5 nepôsobia.
K prerušeniu konkurzného konania v zmysle ust. 16 ods. 1 ZKR môže dôjsť až po jeho začatí, za ktorým účelom súd
o tejto skutočnosti rozhodol samostatným uznesením.
Zároveň týmto oznamujeme , že prebiehajúce konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 31K/58/2014 sa v zmysle ust. §
16 ods. 1 ZKR zo zákona prerušuje začatím reštrukturalizačného konania, ktoré sa týka toho istého dlžníka a to do
zastavenia reštrukturalizačného konania alebo do povolenia reštrukturalizácie pod sp. zn. 26R/5/2014.

Okresný súd Košice I dňa 24.10.2014
JUDr. Július Tóth,
K021155
Spisová značka: 31K/60/2014
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: TTS plus s.r.o., so sídlom Štúrova 17, Košice 040 01,
IČO: 36 176 923 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: TTS plus s.r.o., so sídlom Štúrova 17, Košice
040 01, IČO: 36 176 923.
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 tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje
Okresný súd Košice I dňa 24.10.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K021156
Spisová značka: 31K/59/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: INVEST-KAPITAL, a.s., so sídlom Hattalova 12/C, Bratislava 831
03, IČO: 35 871 334, proti dlžníkovi: Ekolines - IPC, spol. s r.o., so sídlom Paulínyho 72, Košice 040 01, IČO: 17 147
832 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: Ekolines - IPC, spol. s r.o., so sídlom
Paulínyho 72, Košice 040 01, IČO: 17 147 832.
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).
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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
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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 24.10.2014
JUDr. Július Tóth, sudca
K021157
Spisová značka: 32K/46/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Száraz, nar. 11.3.1983, bytom Sv. Kelemena 1107/7,
941 07 Veľký Kýr, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Róbert Száraz, nar.11.3.1983, bytom Sv. Kelemena
1107/7, 941 07 Veľký Kýr, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e JUDr.Andreu Pállovú, sídlo kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Róbert Száraz, nar.11.3.1983, bytom Sv. Kelemena 1107/7, 941 07 Veľký Kýr.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.10.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K021158
Spisová značka: 32NcKR/11/2009
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Igor Pajank, nar. 10.5.1965, bytom Šarovce č. 187,
935 52 Šarovce, ktorého správcom je: ADVO INSOLVENCY, k.s., adresa kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o
určení odmeny správcu v konaní o oddlžení, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi ADVO INSOLVENCY, k.s., adresa kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, odmenu v konaní o
oddlžení vo výške 398,33 eura za druhý skúšobný rok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.10.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K021159
Spisová značka: 32K/25/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milan Škabla, nar.11.12.1967,
bytom Červený Hrádok 47, 951 82 Červený Hrádok, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresa kancelárie
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Mgr. Ľubomíre Beňovej, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Mgr. Ľubomíry Beňovej, adresa kancelárie
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 46/14 do troch dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
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P r i z n á v a správcovi Mgr. Ľubomíre Beňovej, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eura.
Obchodný vestník 209/2014
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 31.10.2014
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Mgr. Ľubomíry Beňovej, adresa kancelárie
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 46/14 do troch dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 24.10.2014
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K021160
Spisová značka: 2R/1/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu RESS, spol. s r.o. Sobrance,
so sídlom Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov, o návrhoch Slovenskej konsolidačnej, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
I. potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči úpadcovi RESS, spol. s r.o.
Sobrance, so sídlom Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, prihlásených na Okresnom
súde Prešov prihláškami pod por. č. 85 až 101 v celkovej výške 17.086,26 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
II. potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálnej poisťovne, so sídlom ul. 29. augusta č. 8
a 10, 813 63 Bratislava voči úpadcovi RESS, spol. s r.o. Sobrance, so sídlom Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 31 700 217, prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami pod por. č. 118 až 149 v celkovej
výške 37.228,83 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005.
III. potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi RESS, spol. s r.o. Sobrance, so sídlom
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, prihlásených na Okresnom súde Prešov
prihláškami pod por. č. 75 až 84 vo výške 2.608,56 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2014
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K021161
Spisová značka: 1K/58/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: GIPEX SK s.r.o., so sídlom Letná 5, 831 03 Bratislava,
IČO: 46 473 882, zast. advokátkou JUDr. Michaelou Řihákovou Kojtalovou, so sídlom kancelárie Hlinská 40, 011 18
Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SEMOS, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Budovateľská 48,
080 01 Prešov, IČO: 31 686 320, takto
rozhodol
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Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi SEMOS, spol. s r.o. Prešov, so sídlom Budovateľská 48, 080 01 Prešov,
IČO: 31 686 320.
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.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K021162
Spisová značka: 1K/72/2011

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Roland Klein, nar. 10.08.1967, bytom
Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je Mgr. Anna Gaľová, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080
01 Prešov, o návrhu spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724
803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843, na vstup do
konkurzného konania, takto
rozhodol
návrh spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 na vstup
do konkurzného konania z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 205 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku).
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
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K021163
Spisová značka: 1R/4/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka DOMPLUS s. r. o., so sídlom Zlatobanská
11617/12, 080 05 Prešov - Solivar, IČO: 36 841 498, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu veriteľa ESCORIAL s.r.o., so sídlom Slánska 20A, 080 05
Prešov, IČO: 36 459 941 na vstup do reštrukturalizačného konania zo dňa 17.10.2014, takto
rozhodol
vyzýva spoločnosť ESCORIAL s.r.o., so sídlom Slánska 20A, 080 05 Prešov, IČO: 36 459 941, aby v lehote 10 dní
od doručenia uznesenia doplnil svoje podanie doručené súdu dňa 17.10.2014 tým, že predloží súdu Zmluvu o
postúpení pohľadávky zo dňa 07.10.2014 s úradne osvedčeným podpisom postupcu a postupníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 27.10.2014
JUDr. Štefan Tomašovský, samosudca
K021164
Spisová značka: 38K/21/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lýdia Vartovníková, nar. 3.7.1986,
bytom Čuklasovce 12, Veľké Držkovce, zastúpená Martou Vartovníkovou, bytom Čuklasovce 12, Veľké Držkovce,
uznaný za malý, ktorého správcom je Mgr. Lukáš Roder so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, značka
správcu S1600, v rámci výkonu dohľadu súdu nad činnosťou správcu, takto
rozhodol
I. Správca Mgr. Lukáš Roder so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, značka správcu S1600, sa
odvol
á v a z funkcie správcu pre z á v a ž n é a o p a k o v a n é p o r u š e n i e p o v i n n o s t í.
II. Súd z v o l á v a schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27,
Trenčín v miestnosti č. 24 dňa 04.12.2014 o 9.30. hod.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:
1.
2.
3.

Otvorenie
Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
Záver

Prezentácia veriteľov začne o 9.15. hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
III. Odvolanému správcovi sa až do ustanovenia nového správcu určuje vykonávať činnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu, činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať zástupca veriteľov na základe záväzného pokynu, neodkladné úkony súvisiace so
speňažovaním majetku ako aj prepracovanie rozvrhu vráteného súdom a jeho opätovné predloženie súdu na
schválenie.
IV. Odvolaný správca je p o v i n n ý do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť zástupcovi veriteľov a
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak,
aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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 Trenčín dňa 27.10.2014
JUDr. Hana Hubináková, samosudca
K021165
Spisová značka: 38K/21/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lýdia Vartovníková, nar. 3.7.1986,
bytom Čuklasovce 12, Veľké Držkovce, zastúpená Martou Vartovníkovou, bytom Čuklasovce 12, Veľké Držkovce,
uznaný za malý, ktorého správcom je Mgr. Lukáš Roder so sídlom kancelárie I. Olbrachta 900/6, Trenčín, značka
správcu S1600, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, takto
rozhodol
Konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty doručený súdu dňa 11.6.2014, ktorého zámer zostaviť bol oznámený
zverejnením v Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 27.3.2014, sa vracia správcovi na
prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 27.10.2014
JUDr. Hana Hubináková, samosudca
K021166
Spisová značka: 40K/33/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, 813
63 Bratislava, IČO 30 807 484, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ALMA-BAU s. r. o. so sídlom
Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 702 366, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa u s t a n o v u j e predbežný správca JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, značka správu S445.
II. Predbežnému správcovi sa u k l a d á zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý
predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
III. Predbežný správca je p o v i n n ý predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od
ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu
predloží správca najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr
do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. ( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 27.10.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K021167
Spisová značka: 40K/33/2014
Spisová značka: 40K/33/2014
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
navrhovateľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta č. 8-10, Bratislava, IČO 30 807 484
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navrhovateľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. Augusta č. 8-10, Bratislava, IČO 30 807 484
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ALMA-BAU s. r. o. so sídlom Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 702 366
Vám o z n a m u j e,

že pojednávanie určené na deň

28.10.2014 o 9:00 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 105 posch. 1.
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 3 Zák.č.
7/2005 Z.z..
Okresný súd Trenčín dňa 27.10.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K021168
Spisová značka: 28K/6/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v
konkurze so sídlom Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov, IČO 31 629 733, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara
so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, takto
rozhodol
O p r a v u j e s a odôvodnenie uznesenia Okresného súdu Trenčín č. k. 28K/6/2013 - 2198 zo dňa 23.10.2014
tak, že koniec vety v jedenástom a dvanástom riadku piateho odstavca druhej strany správne znie : „... predčasne,
pričom v tomto štádiu tak, ako je vypracovaný, zvýhodňuje nezabezpečených veriteľov pred zabezpečenými veriteľmi
tak, ako to vyplýva zo samotného návrhu.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu
ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) 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. (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 O.s.p.).Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo
rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že
- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
- rozhodoval vylúčený sudca,
- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,
- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie
rozhodujúcich skutočností,
- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli
uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť
preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,
odvolateľ
nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť
do rozhodnutia súdu prvého stupňa),
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O. s. p.).
Okresný súd Trenčín dňa 23.10.2014
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
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K021169
Spisová značka: 1K/27/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Jana Orlická, nar. 24.2.1990, bytom Juraja
Jánošíka 867/10, 013 03 Varín, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jana Orlická, nar. 24.2.1990, bytom Juraja Jánošíka 867/10, 013 03
Varín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: )
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 27.10.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K021170
Spisová značka: 2K/27/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Dvorský, nar. 30.03.1969, bytom Ivana Houdeka
1941/47 (pôvodne Za dráhou 474/5), 034 01 Ružomberok, právne zastúpený: ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom
Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Miroslav Dvorský, nar. 30.03.1969, bytom Ivana Houdeka 1941/47, 034
01 Ružomberok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 24.10.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K021171
Spisová značka: 1K/28/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: PBPT Holding, a.s., Dolné Rudiny 2, 010 01
Žilina, IČO: 45 260 702, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: PBPT Holding, a.s., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina, IČO: 45 260 702.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 27.10.2014
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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