Obchodný vestník 114/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.06.2016

K013954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ondrej Uriga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 421, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2016 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1 - finančné prostiredky zložené úpadcom vo výške 1700,- Eur.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K013955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Csikos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 371/9, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, pričom táto začína plynúť dňom
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 23K/16/2014 zo dňa 18.09.2014, bol na majetok dlžníka Roman
Csikos, nar. 07.09.1984, bytom Dunajská 371/9, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený konkurz
a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01
Trnava, IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359 (ďalej aj „správca“).
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „ZKR“) platí:
„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví
pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
„Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98.“
V zmysle ustanovenia § 98 ods.1 a ods. 2 ZKR platí:
„Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej
podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.
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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„Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa môže
domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu.“
V zmysle ustanovenia § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z., 514/2011
Z.z.) platí:
„Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis
doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku
schvaľovať.“
I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Dňa 25.09.2014 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Trnava, sp. zn. 23K/16/2014 v OV č. 182/2014,
vyhlásený na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom
kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR
pod č. S1359.
Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 29. decembra 2014 o 10.15 hod. v kancelárii správcu na adrese Vajanského
40/7673, 917 01 Trnava.
Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu a na základe
vlastnej činnosti a poskytnutej súčinnosti zistil, že oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Mesto Dunajská
Streda, tvorí do výšky zabezpečenej pohľadávky 32,64 EUR nasledovný nehnuteľný majetok Úpadcu:
byt - č. 21 vo vchode č. 4, vo vchode č. 9, nachádzajúci sa na 5. poschodí bytového domu so súpisným
číslom 371, postaveného na parcele č. 2578, ktorý je zapísaný na LV č. 4414, pre okres Dunajská Streda, obec
Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská Streda, vo výlučnom vlastníctve Úpadcu a spoluvlastnícky podiel
Úpadcu na spoločných priestoroch a zariadeniach a príslušenstve bytového domu, v ktorom sa byt nachádza o
veľkosti 68/2249 vo vlastníctve Úpadcu, súpisová hodnota majetku: 48.000 EUR,
pozemok – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 144 m2, p.č. 2578, zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 178 m2, p.č.: 2579 a zastavané plochy a nádvoria vo výmere 184 m2, p.č.: 2580 so spoluvlastníckym
podielom úpadcu k pozemku o velkoľkosti 68/2249, zapísaný na LV č. 4411, pre okres Dunajská Streda, obec
Dunajská Streda, katastrálne územie Dunajská Streda, súpisová hodnota majetku: 2.000 EUR.
(spolu ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Celková súpisová hodnota Nehnuteľností vo vlastníctve Úpadcu, ktoré tvorili oddelenú podstatu zabezpečeného
veriteľa Mesto Dunajská Streda, predstavovala sumu vo výške 50.000 EUR.
Nehnuteľnosti boli v konaní speňažované na základe záväzného pokynu udeleného vtedajším zástupcom
veriteľov Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., ako aj na základe záväzného pokynu udeleného
zabezpečeným veriteľom - Mesto Dunajská Streda so speňažením majetku Úpadcu tvoriaceho oddelenú
podstatu formou dobrovoľnej dražby, ktorú správca vykonal prostredníctvom dražobníka Prvá aukčná, s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO:47 789 697. Cena dosiahnutá vydražením Nehnuteľností
predstavovala sumu 37.0000 EUR.
S poukazom na skutočnosť, že správca speňažil všetky majetkové hodnoty zapísané do súpisu majetku oddelenej
podstaty veriteľa Mesta Dunajská Streda, pristúpil správca po zhodnotení výťažku zo speňaženia majetku Úpadcu,
ako aj nákladov spojených s príslušnými súpisovými zložkami k vypracovaniu návrhu rozvrhu výťažku oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Mesta Dunajská Streda, pričom tento bol schválený zabezpečeným veriteľom dňa
04.05.2016. Vzhľadom na skutočnosť, že zabezpečený veriteľ Mesto Dunajská Streda mal svoju prihlásenú
a zistenú pohľadávku voči veriteľovi zabezpečenú záložným právom len do výšky 32,64 EUR, správca konštatuje,
že po odpočítaní pohľadávok proti podstate z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty budú z prevyšujúcej časti
výťažku uspokojený nezabezpečený veritelia v súlade s ust. § 70 ods. 2 písm. b) ZKR.
Schválený Návrh rozvrhu výťažku oddeleného veriteľa tvorí v zmysle ust. § 101 ods. 2 ZKR prílohu tohto konečného
návrhu rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

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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Všeobecnú podstatu majetku úpadcu tvorí:
·
·
·

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 174,35 EUR,
kreditný úrok vo výške 1,60 EUR,
výťažok zo speňaženia majetku oddelenej podstaty preradený do majetku všeobecnej podstaty vo výške
19.909,88 EUR

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ KONEČNÉHO NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
A.VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a spôsob ich
speňaženia:
Tab. č. 1: Všeobecná podstata - príjmy zo speňaženia:

Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu

174,35 €

Kreditný úrok

1,60 €

Výťažok zo speňaženia majetku oddelenej podstaty preradený do majetku všeobecnej podstaty

19.909,88 €

Podľa ust. § 91 ods. 4 ZKR platí:
„O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu; evidenciu vedie osobitne pre
všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej súpisovej zložky majetku
správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom speňaženia. Ak správca
spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť, spoločný výťažok
správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom vychádza
z hodnoty uvedenej v súpise.”
Správca konštatuje, že súpisová zložka majetku tvoriaca všeobecnú podstatu predstavuje hodnotu
20.085,83 EUR.
B.

POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE

Podľa ust. § 95 ods.1 ZKR platí:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich
všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne
podľa ich vzájomnej výšky.“
S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu Úpadcu.
Správca konštatuje, že pohľadávky proti podstate boli schválené zabezpečeným veriteľom Mestom Dunajská Streda,
a to aj v časti tých pohľadávok proti podstate, pri ktorých nebolo možné určiť, v súvislosti s ktorou súpisovou zložkou
majetku pohľadávky vznikli – označené ako všeobecná/oddelená podstata, a teda správca rozpočítal všetky
prihlásené pohľadávky proti podstate pomerne medzi všetky súpisové zložky majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Odo dňa schválenia pohľadávok proti podstate zabezpečeným veriteľom (dňa 04.05.2016) vznikli v konkurze
vyhlásenom na majetok Úpadcu nasledovné pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Celkom v Čas vzniku
Čas a rozsah uspokojenia
EUR
(rok)

Priradenie
k
príslušnej podstate

Právny dôvod

Veriteľ

Daň z úroku

Slovenská sporiteľňa,
0,04 €
a.s.

2016

priebežne
podľa
doby
vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom všeobecná podstata
rozsahu

Bankový poplatok

Slovenská sporiteľňa,
2€
a.s.

2016

priebežne
podľa
doby
vzniku,
pohľadávky uspokojené v plnom všeobecná podstata
rozsahu

za
Všeobecná zdravotná
do
180,18
poisťovňa, a.s.

2016

pri rozvrhu

zdravotné poistenie úpadcu
obdobie
od
01.01.2016
31.03.2016

všeobecná podstata

Správca postupom podľa ust. § 87 ods. 4 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku Úpadcu tvoriacim všeobecnú
podstatu Úpadcu pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty. Podrobný
prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho konkurzu s
priradenými pohľadávkami proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 2 ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku.
Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate odo dňa schválenia návrhu rozvrhu výťažku
zabezpečeným veriteľom vo výške 182,22 EUR.
1. K ODMENE SPRÁVCU
Správca môže konštatovať, že všeobecnú podstatu tvoria súpisové zložky majetku, z ktorých správcovi neprináleží
odmena z ich výťažku.
K odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, ako aj k odmene správcu za speňaženie oddelenej podstaty
je podrobný rozpis k ich výpočtu vyčíslený v návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Mesto Dunajská Streda, ktorý tvorí prílohu tohto konečného návrhu rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
1. K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE
Podľa položky 5 písm. d) prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov (ďalej len „ZoSP“) sadzobníka súdnych poplatkov platí:
„Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa
platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý
bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z
výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom
rozvrhu.”
S poukazom na citované zákonné znenie sa poplatok za konkurzné konanie neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený
do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu, a teda správcovi
nevznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok za konkurzné konanie pri rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
C.

SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE ZISTENÝCH NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

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

4

Obchodný vestník 114/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.06.2016

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

20.085,83 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

182,22 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

19.903,61 EUR

D.

NÁVRH ROZVRHU

S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov:
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu Roman Csikos, nar.: 07.09.1984, bytom Dunajská 371/9, 929 01
Dunajská Streda, vedenej pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23K/16/2011 o návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 30.05.2016
r o z h o d o l:
Okresný súd Trnava vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle ust. § 39 ods. 2 ZKR s c h v a ľ u j e
návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 30.05.2016 podľa návrhu správcu
nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

20.085,83 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

182,22 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

19.903,61 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov zistených
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:
Zistená
suma Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na uspokojenie
pohľadávok veriteľov
zistených pohľadávok
veriteľov dlžníka

Veriteľ
Všeobecná úverová banka,
skrátený názov VÚB, a.s.

a.s.;

110 724,67 €

97,28%

19 362,40 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

2 060,77 €

1,81%

360,37 €

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

803,1

0,71%

140,44 €

Mesto Dunajská Streda

159,57 €

0,14%

27,90 €

71,47 €

0,06%

12,50 €

113 819,58 €

100,00%

19 903,61 €

Slovenský
a.s.
SPOLU

plynárenský

priemysel,

SKP, k.s., správca úpadcu Roman Csikos

K013956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T Timber s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 670 323
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2016 S1359

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 114/2016
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.06.2016

Okresný súd Banská Bystrica
2K/35/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691 správca úpadcu: T Timber
s.r.o., so sídlom A. Hlinku 11, 960 01 Zvolen, IČO: 45 670 323 oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 08:00 - 12:00 hod do 13:00 - 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

SKP, k.s., správca

K013957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T Timber s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 11, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 670 323
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/35/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/35/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: T Timber s.r.o., so sídlom
A. Hlinku 11, 960 01 Zvolen, IČO: 45 670 323 (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica zo dňa 31.05.2016, č.k. 2K/35/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.06.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. V jednom rovnopise
doručia prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika,
k číslu konania 2K/35/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo 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). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č.
40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor T Timber s.r.o., A. Hlinku 11, 960 01 Zvolen, Company registration number: 45 670 323, (hereinafter
referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica,
No. 2K/35/2016 dated on 31st of May 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published on 7th of June 2016. The bankruptcy procedure was declared as of
this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01
Zvolen, Slovak Republic. In one copy creditors lodge their claims to the District Court Banská Bystrica, Skuteckého
28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 2K/35/2016. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The right to proportional satisfaction of the
creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property,
whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee.
The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights
pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat
of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be
submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§
29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the
claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros.
If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or
published by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be
determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right
must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45
days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the 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). The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is
assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his
security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor,
who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine
his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business
Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period
to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions
were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will
notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the
bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period
for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter,
to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into
consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is
aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt
about the reason of exclusion. 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). 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 Banská Bystrica, dňa 08.06.2016
In Banská Bystrica, 8th June 2016
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SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K013958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: cmx electronics, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčia 7, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 925 540
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/60/2015_21314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/60/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Peter Zvara, správca úpadcu cmx electronics s.r.o., so sídlom Svrčia 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35925540,
zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 18.07.2016, o 11:00 v kancelárii SKP: Obchodná 2, 811
06
Bratislava,
s
nasledovným
programom:
1.
Otvorenie
schôdze
2.
Správa
o
činnosti
správcu
a
stave
konkurzného
konania
3.
Voľba
veriteľského
výboru
4.
Rozhodovanie
o
výmene
správcu
(ust.
§36
ZKR)
5.
Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia úradne overenú plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K013959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Dajkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1940
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/38/2014 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/38/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

18. Zrážka z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
mesiac apríl 2016 vo výške 117,50€.
19. Zrážka z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
mesiac máj 2016 vo výške 117,50€.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu
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K013960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAPA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 222/20, 955 01 Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 537 322
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľné veci:

Popis

ks Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

osobné motorové vozidlo - Peugeot
1 VF32EKWA44911673 TO616BI
Peugeot 1,4E

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová hodnota
v€

opotrebované

1/1

1 100,00 €

K013961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAKSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 699 217
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:

Popis

Súpisová hodnota v €

nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

597,23 €

SKP, k.s., správca

K013962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Zoubková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká 8692/9, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1981
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/52/2015 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/52/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. Iná majetková
Charekteristika :
číslo hodnota :
3.

Výška istiny v EUR

Právny dôvod: pracovná zmluva,
príjmy úpadcu
Zamestnávateľ : Sberbank
(mzda)
Slovensko, a.s.

Súpisová hodnota EUR

Dôvod
zapísania do
súpisu

v zmysle § 72 ods. 2 ZKR suma v rozsahu, v akom
§ 67 ods. 1
môže byť postihnutá výkonom
písm. b)
rozhodnutia/exekúciou

Deň zapísania
do súpisu
08.06.2016

iTRUSTee Recovery, k.s. - správca

K013963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/22/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/22/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z III. zasadnutia veriteľského výboru
vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RAC spol. s r. o.
so sídlom P. Pázmáňa 49/3 IČO: 36600245 (ďalej aj „úpadca“)
Spis. značka súdneho spisu:

25K/22/2015

Správca:

JUDr. Erik Bilský

Deň konania zasadnutia:

03.06.2016

Spôsob hlasovania:

písomné hlasovanie

Prítomní členovia:
1. Jozef Kravár za JOMAKSTAV, s.r.o.
2. Mgr. Ivana Maximová za Slovenská konsolidačná, a.s.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
Prerokovanie žiadosti správcu o odsúhlasení predaja majetku úpadcu
Žiadosť aby správca informoval veriteľský výbor o výsledku dražby nehnuteľnosti v Hlohovci LV 8874
Záver.

K bodu 1:
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, ktorý skonštatoval, že vzhľadom k tomu, že
v zmysle § 38 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
možno za prijatie uznesenia veriteľského výboru hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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možno za prijatie uznesenia veriteľského výboru hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi a na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných, sú prítomní dvaja členovia veriteľského výboru. Týmto je zasadnutie veriteľského výboru
uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru, ktorí sa na tento účel považujú za prítomných
s tým, že v súlade s ustanovením § 37 ods. 6 ZKR bola predsedovi veriteľského výboru doručená Žiadosť správcu
o odsúhlasenie najvyššej ponuky predloženej do ponukového konania (ďalej aj „žiadosť“) sp. zn. 25K/22/2015
S1477 zo dňa 24.05.2016 podľa § 84 zák. č. 7/2005 Z.z. S obsahom žiadosti boli všetci členovia veriteľského
výboru riadne oboznámení, nakoľko táto žiadosť bola všetkým členom veriteľského výboru riadne doručená.
Hlasovanie sa uskutočňuje v súlade s § 38 ods. 3 ZKR.
uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor nesúhlasí s odpredajom majetku úpadcu RAC spol. s r.o. firme UNIDEAL s.r.o., ktorá predložila
v 3. kole ponukového konania najvyššiu ponuku v sume 1.255 eur s DPH.
uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor ukladá správcovi za povinnosť opakovať 1. kolo ponukového konania na majetok úpadcu
zapísaný pod číslom 3. a 4. , s tým, že musí zverejniť ponuku aj na internetových bazároch, a na stránke
www.mercudo.com a zároveň informuje fasádne centrá o ponukovom konaní.
Hlasovanie:
Prítomní:

2 hlasy,

Hlasovali: Za:

2 hlasy

Proti:

0 hlasov,

Zdržali sa: 0 hlasov.
K bodu 3:
Žiadame správcu aby veriteľský výbor informoval o výsledku dražby nehnuteľnosti v Hlohovci na LV 8874, ktorá sa
konala 12.4.2016.
K bodu 4:
Vzhľadom k tomu, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru a neboli podané žiadne
návrhy na doplnenie programu rokovania ani námietky, predseda veriteľského výboru skonštatoval, že na základe
písomného hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijaté vyššie uvedené rozhodnutie a uzavrel toto zasadnutie
veriteľského výboru.
V Nitre dňa 03.06.2016
Jozef Kravár
Konateľ JOMAKSTAV, s.r.o.
predseda veriteľského výboru
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K013964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2015 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Kamil Plučinský, Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, nar.
14.10.1970 sp.zn.: 2K/86/2015
1. Iná majetková hodnota – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov
sp.zn.: 2K/86/2015-138 zo dňa 12.05.2016. Súpisová hodnota 162,05 eur
2. Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Škoda octavia, rok výroby 2007,
VIN:
TMBJS41U378869484, umiestnenie: na adrese úpadcu, opotrebenie: obvyklé. Súpisová hodnota 2.500,eur
3. Hnuteľná vec – príves nákladný za traktor – EČ: KK962YA, VIN: 080907, Továrenská značka: BSS PS2
08.06 AGRO/-/-, Kategória vozidla: 3Ra, Farba: modrá, používaný od 30.08.1984, opotrebenie: obvyklé.
Súpisová hodnota 450 eur.
4. Iná majetková hodnota - 50% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti COLD LAKE HORSES, s. r. o.,
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 061 064, ktorý obchodný podiel predstavuje majetkovú hodnotu
v celkovej výške 3.319,39 eur. Súpisová hodnota 3.319,39 eur.

V Bardejove dňa 06.06.2016

K013965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, Slovenská republika v zmysle § 34 ods. 1 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov zvoláva Prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18. júla 2016 o 09-tej hodine v kancelárii
správcu konkurznej podstaty úpadcu v Nitre, na adrese Mariánska 6 s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Nitre, dňa 08.06.2016

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K013966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CENRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 52, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 402 682
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/63/2013/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/63/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku Úpadcu patriacej do všeobecnej podstaty.
Konkurzný správca Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie: Pribinova 25, 811 09, Bratislava značka správcu
S1470 (ďalej len „Správca“), úpadcu CENRA, s.r.o., v konkurze, so sídlom Miletičova 52, 821 08, Bratislava, IČO:
31 402 682 (ďalej len „Úpadca“) na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 24.11.2015
publikovaného v OV č.235/2015 pod číslom K026555 vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku Úpadcu
patriaci do všeobecnej podstaty a to postúpením peňažnej pohľadávky voči fyzickej osobe: Eva Földešiová, Hlboká
41/3, Nitra, nar. xx.xx.xxxx vo výške 25.288,05 EUR (ďalej len „dlžník“). Súpisová zložka majetku bola správcom
publikovaná v OV č.146/2014. Pohľadávka bude prevedená do vlastníctva záujemcovi, ktorý za pohľadávku
ponúkne najvyššiu sumu, pričom táto suma musí byť odsúhlasená príslušným orgánom. Predmetná pohľadávka nie
je zabezpečená žiadnym záložným právom
Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „Ponukové konanie - 2K/63/2013 – neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu: Mgr. Ľuboš Jurčo, so
sídlom kancelárie: Pribinova 25, 811 09, Bratislava v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní desať
(10) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa
zverejnenia inzerátu a končí desať (10) dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa
nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania,
nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho
podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti
a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky:
a/ návrh ponúkanej odplaty za postúpenie pohľadávky;
b/ sumu zábezpeky na ponúkanú odplatu za postúpenie pohľadávky, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet
úpadcu vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., č. účtu 2945459506/1100 najneskôr posledný deň lehoty na
riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu /201401/ na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na
bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade kombináciou platby na účet aj v hotovosti,
najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom suma zábezpeky musí byť 10 % z celkovej
ponúkanej odplaty. Úspešnému záujemcovi sa zložená zábezpeka započíta vo výške zloženej zábezpeky
s odplatou za postúpenie pohľadávky;. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť Zmluvu o postúpení
pohľadávok so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške záujemcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške záujemcom
zaplatenej zábezpeky;
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo iného
registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb - nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP
d/ doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania,
f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu
g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej
zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny
h/ Všetky predložené dokumenty musia byť napísané v slovenskom jazyku, alebo cudzom jazyku s úradne
overeným prekladom do slovenského jazyka. Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná bez akýchkoľvek podmienok,
podpísaná osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
4. Správcovia odmietnu neúplné ponuky. Správcovia odmietnú aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené
v tomto oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy,
ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk, (napr. veriteľský výbor neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).

5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie: Pribinova 25, 811 09, Bratislava. Každý člen VV má právo zúčastniť sa
otvárania obálok. Prípadná neúčasť členov veriteľského výboru na otváraní obálok nebráni správcovi v otváraní
obálok.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí v deň otvorenia obálok v kancelárii Správcu Mgr.
Ľuboš Jurčo, so sídlom kancelárie: Pribinova 25, 811 09, Bratislava. Správcovia vyhodnotia ponukové konanie tak,
že za víťaza vyberú záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu odplatu za postúpenie pohľadávok. Pri
zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správcovia sú povinní vyhodnotenie
ponukového konania písomne doručiť členom VV aj prostredníctvom e-mailu po vyhodnotení ponúk a na dohodnuté
adresy. Správcovia budú informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, každý Správca s ním do 15 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk uzavrie Zmluvu o postúpení pohľadávok.

7. Záujemcovia sa upozorňujú, že správcovia umožnia na žiadosť záujemcu nahliadnuť do správcovského spisu
týkajúceho sa predmetného majetku. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3
písm. f) ako i svojim podpisom na Zmluve o postúpení pohľadávok výslovne potvrdí, že bol zo strany Správcov na
tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol riadne poučený a s týmto vedomím sa slobodne
zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára Zmluvu o postúpení pohľadávok. Záujemca nie je z vyššie
uvedeného oprávnený od Zmluvy o postúpení pohľadávok odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.
Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu

K013967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Poluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kovarce 402, 956 15 Kovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/33/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 05/2016.
Súpisová hodnota majetku a mena: 200,61 €

V Nitre, dňa 09.06.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K013968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAKSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 699 217
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej len „zabezpečený veriteľ“) a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
V konkurznej veci úpadcu: BAKSTAV, spol. s r.o. so sídlom Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 36 699 217
(ďalej len „Úpadca“), vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1K/5/2014, oznamuje správca Úpadcu v
súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii skutočnosť, že
zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada.
SKP, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Quick Duck, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 66, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 697 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Bodová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2015 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca JUDr. Viera Bodová úpadcu : Quick Duck, s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 47 697 831,
týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky
nasledovného veriteľa, ktorého prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:

Veriteľ:

Sociálna poisťovňa

Sídlo:

29.augusta 8-10, Bratislava

IČO:

30 807 484

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

41 812,10 eur
1
26.05.2016
neuplatnené
33
27.05.2016

JUDr. Viera Bodová, správca

K013970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Šešera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devín -, 81 10 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2016 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Radoslav Hajdúch - správca dlžníka Daniel Šešera, bytom Devín, Bratislava 841 10, nar. 28.05.1966, týmto v
zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") opätovne zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 06.07.2016 o 10:00 hod. na adrese Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07 (prezentácia prihlásených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 06.07.2016 o 10:00 hod. na adrese Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07 (prezentácia prihlásených
veriteľov bude prebiehať v čase od 09:45 hod. do 10:00 hod.).

Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti. Správca zároveň žiada
prihlásených veriteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na schôdzi veriteľov, aby svoju účasť vopred oznámili na
nasledujúcu e-mailovú adresu: judr.radoslav.hajduch@gmail.com

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a informácia o stave konkurzného konania
3. Hlasovanie o výmene/ resp. potvrdení správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver

JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K013971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Jana Chanová "v konkurze", nar. 30.06.1963, bytom Kukučínova
1309/43, 020 01 Púchov, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
podávanie prihlášok, mi bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17,
825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408, a to:
Prihlásená
suma
p.č. pohľadávky
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky
v EUR (vrátane
príslušenstva)
FA 264419 – poistná zmluva, viď príloha č. 1 – I. Veriteľ je poisťovňou, ktorá okrem ďalších predmetov činnosti
zapísaných v príslušnom obchodnom registri vykonáva poisťovaciu činnosť. Dlžník je fyzická osoba, ktorá je s veriteľom
v zmluvnom vzťahu uvedenom v bode II. tohto návrhu. II. Odporca podpísal návrh na uzavretie poistnej zmluvy, ktorý
bol akceptovaný navrhovateľom vydaním poistky č. 264419 zo dňa 07.02.2008 so začiatkom poistenia 01.01.2008.
Doručením poistky odporcovi bola platne uzatvorená poistná zmluva. Poistné obdobie, ako aj výška poistného boli

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doručením poistky odporcovi bola platne uzatvorená poistná zmluva. Poistné obdobie, ako aj výška poistného boli
dohodnuté v poistnej zmluve. Podľa ustanovenia § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „OZ“) poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto
výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného. Vzhľadom na to, že odporca dlžné poistné v zákonom stanovenej lehote nezaplatil,
poistná zmluva v zmysle § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka dňa 18.06.2008 zanikla. Podľa ustanovenia § 803 ods. 1
Občianskeho zákonníka poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Oznámením o zániku poistenia
navrhovateľa upozornil odporcu na zánik poistnej zmluvy a opätovne ho vyzval na úhradu dlžného poistného za obdobie
trvania poistnej zmluvy. Pohľadávka navrhovateľa ku dňu vypracovania prihlášky predstavuje po započítaní prípadných
platieb zo strany odporcu sumu 450,98 EUR. Nakoľko dlžník nezaplatil dlh, veriteľ pristúpil k vymáhaniu pohľadávky
súdnou cestou v zastúpení právnym zástupcom. Podal návrh na vydanie platobného rozkazu. Konanie vedené na
Okresnom súde Považská Bystrica bolo právoplatne skončené vydaním Platobného rozkazu sp. zn. 5Ro/260/2010.
Dlžník svoj dlh neuhradil ani v lehote určenej v súdnom rozhodnutí. Veriteľ dňa 9.11.2011 podal vo veci návrh na
vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi Mgr. Jánovi Kostkovi. Náklady spojené s vymáhaním pohľadávky predstavujú:
1. trovy konania priznané právoplatným platobným rozkazom sp. zn. 5Ro/260/2010 vo výške 80,45 EUR, 2. trovy
právneho zastúpenia v exekučnom konaní vo výške 41,69 EUR, 3. súdny poplatok za vydanie poverenia vo výške 16,50
EUR.

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:

9.6.2016

V Trenčíne, dňa 9.6.2016
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Jana Chanová "v konkurze"

K013972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BALIMA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skladná 1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 232
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2012 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: odporovateľný právny úkon voči povinnej osobe Obchodné centrum ADRIANA s.r.o.,
M.R.Štefánika 2323, 075 01 Trebišov, IČO: 46 025 780.
Súpisová hodnota: 3.400 €
V Košiciach, 01.06.2016

K013973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Hornáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálnica 178, 916 37 Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1978
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/29/2013 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/29/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh z oddelenej
podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKKS, k.s., správca úpadcu: Martina Hornáčková, nar. 01.11.1978, bytom Kálnica 178, 916 37 Kálnica v súlade s §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
,,ZoKR“), týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len ,,Zabezpečený veriteľ“),
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty tohto Zabezpečeného veriteľa.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada (§ 96 ods. 3
ZoKR).
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom (§ 96 ods. 4 ZoKR).
SKKS, k.s., správca

K013974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EFEKTA, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 323 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/3/2014 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/3/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy JUDr. Juraj Puskailer, správca dlžníka: EFEKTA, spol. s r. o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31323561 sídlo správcu: Račianska 71, 831 02 Bratislava, na základe
potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 3R/4/2014 zo dňa
07.05.2015, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 91/2015 dňa 15.05.2015, týmto v zmysle ustanovenia § 162 a
nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zavedenie dozornej správy nad EFEKTA, spol. s r.
o., v reštrukturalizácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31323561. Subjekt podliehajúci dozornej
správe: EFEKTA, spol. s r. o., v reštrukturalizácii, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31323561.
Dozorný správca: JUDr. Juraj Puskailer, sídlo správcu: Račianska 71, 831 02 Bratislava, značka správcu S1172. 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
splnenia plánu dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia konkurzu na dlžníka. Dozorný správca je v zmysle
ustanovenia § 164 ZKR a potvrdeného reštrukturalizačného plánu povinný: -vykonávať dozornú správu s odbornou
starostlivosťou -pri výkone dozornej správy dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej
správy a činnosť osoby podliehajúcej dozornej správe -neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o osobe
podliehajúcej dozornej správe, o plnení plánu a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich
možného vplyvu na úspešné splnenie plánu a v prípade, že po vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že
nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie plánu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať
osobu podliehajúcu dozornej správe a iné osoby dotknuté plánom -v pravidelných ročných intervaloch poskytovať
súdu správy o plnení plánu a o vyhliadkach v súvislosti s plnení plánu v budúcnosti. Dozorný správca je oprávnený
zúčastňovať sa na rokovaní príslušných orgánov dlžníka podliehajúceho dozornej správe ako valné zhromaždenie a
mimoriadne valné zhromaždenie. Tieto orgány dlžníka sú povinné prerokovať s dozorným správcom každé zásadné
rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy. 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 povinný:
-informovať veriteľov o vývoji finančnej a obchodnej situácie dlžníka 2x ročne ( 1xpolročne) -informovať veriteľov o
plnení reštrukturalizačného plánu s prihliadnutím najmä, ale nie len na úhradu pohľadávok v prospech
zabezpečených
a
nezabezpečených
veriteľov
v
lehotách
podľa
reštrukturalizačného
plánu.
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zabezpečených
a
nezabezpečených
veriteľov
v
lehotách
podľa
reštrukturalizačného
plánu.
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 • uzatvorenie nových úverových zmlúv, resp. zmlúv, na
základe ktorých majú byť poskytnuté dlžníkovi peňažné prostriedky • 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 dlžníka 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. 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 podliehajúce dozornej správe vyhlásený konkurz.

K013975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca úpadcu Miroslav Damin, nar. 28.09.1979, bytom Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky, týmto podľa § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do zoznamu pohľadávok, boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky:
Poradové číslo pohľadávky Veriteľ
3/1
CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783
3/2
CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783

Prihlásená suma v EUR
18 255,78
1 903,53

K013976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Miklášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 342, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.6.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/12/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/12/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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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Správca úpadcu Monika Miklášová, nar. 25.6.1973, bytom Beckov 342, 916 38, JUDr. Peter Frajt, M.R.Štefánika
141/13, 017 01 Považská Bystrica v súlade s ustanovením § 34 ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. zvoláva 1. schôdzu
veriteľov na deň 26.7.2016 o 15,00 hod., v kancelárii správcu na ulici M. R. Štefánika 141/13 v Považskej Bystrici.
Program schôdze: 1. Správa o stave konkurzu a činnosti správcu, 2. Rozhodovanie o výmene správcu, 3. Voľba
zástupcu veriteľov. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo
hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti, ak súd nerozhodne inak. Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby aj výpis z obchodného registra a ich zástupcovia plnú moc.
JUDr. Peter Frajt, správca

K013977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vratko Debnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strelníky 72, 976 55 Ľubietová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica o priebehu 1. schôdze veriteľov
Spisová značka súdneho spisu: 1K 44/2015
Spisová značka správcovského spisu: 1K/44/2015//S680
Meno a priezvisko úpadcu: Ján Szabó, nar.08.08.1961, trvale bytom Mikszáthova 17, 991 26 Nenince
Miesto konania: kancelária správcu - Ul. Prof. Sáru 44, Banská Bystrica

Termín konania: 1.10.2015, začiatok konania : o 11:00 hod.
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice : JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca
A.Zoznam prítomných veriteľov:
Nikto
B.Program schôdze:
1.Otvorenie schôdze
2.Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3.Voľba veriteľského výboru
4.Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.Rôzne
6.Záver

K bodu 1/ Otvorenie schôdze
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov.
Konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom schôdze veriteľov a s jej programom.
Termín a miesto konania schôdze veriteľov boli riadne zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 180/15,
21.9.2015
Správca skonštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že na schôdzi veriteľov nie je prítomný ani jeden veriteľ schôdza
veriteľov nie je uznášaniaschopná ( ust. § 35 ods. 3 ZKR).
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť správca ukončil dnešnú schôdzu veriteľov o 11.10 hod.

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
správca

K013978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Austro Slovakia, spol.s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri dvore 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 869 941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2010 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Popis hnuteľnej veci/súbor; Pracovný samohybný stroj Massey Fergusson , typ: FERMEC, MV 965, VIN: SMF
44TC5T9657000 rok výroby: 1998, rýpadlo : žltej farby,
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky:
Vzhľadom na uzavretie Dohody o urovnaní zo dňa 09.06.2016 , správca konkurznej podstaty spoločnosti Austro
Slovakia , spol. s.r.o., so sídlom : Pri dvore 1, 831 04 Bratislava , IČO: 35 869 941, JUDr. Martina Mrázová,
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, oznamuje, že hnuteľnú vec – Pracovný samohybný stroj Massey Fergusson ,
typ: FERMEC, MV 965, VIN: SMF 44TC5T9657000 rok výroby: 1998, rýpadlo : žltej farby, vylučuje zo súpisu
podstaty uvedeného úpadcu podľa § 81 ods. 1 ZKR.
JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RD SERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čižatice 119, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 590
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2014 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca konkurznej podstaty (ďalej len „správca“) ohľadne majetku úpadcu RD
SERVIS s.r.o., so sídlom Čižatice 119, 044 47 Kecerovce, IČO: 36 171 590, (ďalej len „úpadca“), týmto zverejňuje,
v súlade so z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“), schválený rozvrh
oddelenej podstaty:
SCHVÁLENÝ KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU ODDELENEJ PODSTATY PRE ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA
1. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Košice I, č. k. 31K/27/2014 zo dňa 13.10.2014, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
200/2014 zo dňa 20.10.2014, bol na majetok úpadcu RD SERVIS s.r.o., so sídlom Čižatice 119, 044 47
Kecerovce, IČO: 36 171 590, vyhlásený konkurz a uznesením Okresného súdu Košice I, č. k. 31K/27/2014 zo dňa
03.07.2015, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 131/2015 zo dňa 10.07.2015, bol za správcu úpadcu
ustanovený JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné.
V konkurznom konaní boli prihlásené zabezpečeným veriteľom zabezpečené aj nezabezpečené pohľadávky a to v
nasledovnom členení 412.188,17 eur celková zistená suma pozostávajúca z
- 28.794,16 eur zistená nezabezpečená suma
- 383.394,01 eur zistená zabezpečená suma
Zabezpečená suma 383.394,01 eur pozostáva zo sumy 199.474,25 eur /predmet zabezpečovacieho práva sú
speňažené hnuteľné veci viď. nižšie a nehnuteľnosť na parcele č. 486/15 – ošípareň a nehnuteľnosť na parcele č.
486/7 – ošípareň/ a ďalej zo sumy 183.919,76 eur /predmet zabezpečovacieho práva je nehnuteľnosť na parcele č.
486/15 – ošípareň a nehnuteľnosť na parcele č. 486/7 – ošípareň.
Pohľadávka zabezpečeného veriteľa ktorá je zabezpečená speňaženým majetkom: Slovenská republika - Daňový
úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava (ďalej len "zabezpečený veriteľ"), vo výške 199.474,25 EUR, vznikla na
základe daňovej povinnosti na dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2004, ktorá bola vyrubená
dodatočným platobným výmerom č. 709/230/43360/2007/Dmag zo dňa 31.12.2007 a v zozname pohľadávok bola
zapísaná pod poradovým č. 5/S.
Zabezpečovacie právo zabezpečeného veriteľa vzniklo ako zákonné záložné právo správcu dane – zabezpečeného
veriteľa a bolo zriadené rozhodnutím: č.: 709/320/22705/08/Orav zo dňa 18.06.2008.
Súpis oddelenej podstaty, speňažený v rámci I. kola verejného ponukového konania, zabezpečeného veriteľa tvoria
nasledovné súpisové položky majetku Popis
Značka/typ
hnuteľ. veci
motorové
vozidlo
prívesný

E.Č.

Palivo

výkon/ Objem/
kW
cm3

Spoluvlast.
podiel úpadcu

Stav

Súp.
hodnota
(EUR)

2000

55

1598

1/1

Nepojazdné

72,-

2000

-

-

1/1

Najazdené Rok
km
výroby

Škoda Felícia KS915A
Benzín 219029
1.6 FUN
M
Pongrátz GPA KS874Y
-

Opotrebovaný,
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prívesný
vozík
prívesný
vozík
prívesný
vozík

Pongrátz GPA KS874Y
200 G
A
BOCKMA NN P KS898Y
11
B
DEBON
KS324Y
2000/2004
D
Massey
KS861A
traktor
Ferguson 8260 B
Massey
KS862A
traktor
Ferguson 6290 B
Massey
KS860A
Traktor
Ferguson 4245 B
Súp. hodnota majetku spolu:
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-

-

2000

-

-

1/1

-

-

2001

-

-

1/1

-

-

1988

-

-

1/1

Nafta -

2001

155

7365

1/1

Nafta -

2001

104,5

5985

1/1

Nafta -

2001

62

3990

1/1

Deň vydania: 14.06.2016
Opotrebovaný,
poškodený
Pojazdný,
opotrebovaný
Nepojazdný

90,530,282,-

Nepojazdný,
6.270,nefunkčný motor
Nepojazdný,
6.464,nefunkčný akumulátor
Nepojazdný,
3.079,20
nefunkčný akumulátor
16.787,20 EUR

Speňažovanie konkurznej podstaty:
Správca v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa zo dňa 23.11.2015, vyhlásil v zmysle §92 ods. 1
písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, I. kolo verejného ponukového
konania (ďalej len „VPK“), ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 5/2016 zo dňa 11.01.2016.
Dňa 01.02.2016 uplynula lehota na podávanie záväzných ponúk do I. kola VPK. Dňa 11.02.2016 sa v sídle
kancelárie správcu uskutočnilo otváranie ponúk v rámci I. kola VPK a ako víťazná ponuka bola vyhodnotená ponuka
spol. RT - servis, s.r.o. s ponukou kúpnej ceny 26.534,14 EUR s DPH. Správca na základe uvedeného uzatvoril s
úspešným záujemcom kúpnu zmluvu na predaj hnuteľného majetku a majetok oddelenej podstaty bol úspešnému
záujemcovi riadne odovzdaný.
Pred zostavením rozvrhu v zmysle §96 ods. 2 ZKR správca zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate,
ktoré majú byť alebo boli uspokojené z výťažku zaradeného do tejto oddelenej podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje; v zozname správca uviedol poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti oddelenej
podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť rozvrh oddelenej
podstaty správca oznámil zverejnením v Obchodnom vestníku č. 68/2016 zo dňa 11.04.2016.
V zmysle §96 ods. 3 ZKR a to v rámci lehoty 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu pohľadávok a taktiež nikto z
oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávky proti oddelenej podstate.
V zmysle §96 ods. 5 ZKR pripravil správca v stanovenej lehote rozvrh oddelenej podstaty, ktorý bezodkladne
predložil na schválenie príslušnému orgánu, teda zabezpečenému veriteľovi: Slovenská republika - Daňový úrad
Košice, so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
Príslušný orgán: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice v
zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, listom zo dňa
02.06.2016 (doručeným dňa 07.06.2016) schválil konečný rozvrh oddelenej podstaty bez námietok.
2. Rozvrhová časť konečného výťažku oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa
Týmto správca predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty úpadcu pre
zabezpečeného veriteľa vyhotovený podľa §96 a §97 ZKR.
a.) príjmová časť
Celková výška sumy dosiahnutá speňažením vo výške: 26.534,14 EUR s DPH.
Spolu cena dosiahnutá speňažením v celkovej výške 26.534,14 EUR s DPH.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b.) výdavková časť
Ďalej boli/budú počas konkurzu uspokojené pohľadávky proti oddelenej podstate, ktoré vznikli po vyhlásení
konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu za obdobie od vyhlásenia
konkurzu ku dňu podania návrhu konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty.
Pohľadávky proti oddelenej podstate pozostávajú z:
·
·
·
·
·

cestovných nákladov správcu v súvislosti so zabezpečovaním speňažovania majetku patriaceho do
oddelenej podstaty v celkovej výške 31,52,- EUR;
z poštovných nákladov v súvislosti so zabezpečovaním speňažovania majetku patriaceho do oddelenej
podstaty v celkovej výške 11,10 EUR;
pomernej časti paušálnej odmeny správcu konkurznej podstaty úpadcu do konania 1. schôdze veriteľov JUDr. Milan Okajček v celkovej výške 2.511,13 EUR;
pomernej časti uhradeného preddavku na náklady konkurzu - SR DÚ Košice v celkovej výške 747,36 EUR;
nákladov na dph z vystavených faktúr (predaj na základe kúpnej zmluvy kupujúci RT - servis, s.r.o.) - SR
DÚ v celkovej výške 4.422,36 EUR.

Spolu suma pohľadávok proti oddelenej podstate vo výške 7.723,47 EUR.
Odmena správcu z výťažku stanovená v zmysle ust. §20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v platnom znení (ďalej len „vyhláška“) za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných veci zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku), patrí správcovi
odmena vo výške 2.456,31 EUR.
P.Č.

Dátum
predaja

1

25.2.2016

2

25.2.2016

3

25.2.2016

4

25.2.2016

5

25.2.2016

6

25.2.2016

7

25.2.2016

Popis

Kupujúci

Skoda Felicia
- RT-servis,
KS915AM
s.r.o.
Pongratz GPA 200 RT-servis,
G
s.r.o.
RT-servis,
BOCKMANN P11
s.r.o.
RT-servis,
DEBON 2000/2004
s.r.o.
Massey Ferguson RT-servis,
8260
s.r.o.
Massey Ferguson RT-servis,
6290
s.r.o.
Massey Ferguson RT-servis,
4245
s.r.o.

Právny
dôvod
Kupna
zmluva
Kupna
zmluva
Kupna
zmluva
Kupna
zmluva
Kupna
zmluva
Kupna
zmluva
Kupna
zmluva
SPOLU

Výťažok
hrubý

Priradené
PPP

Súdny
poplatok

Výťažok
čistý

Odmena Odmena
%
Eur

113,80 €

33,12 €

pomerne

80,52 €

15%

12,07 €

142,27 €

41,41 €

pomerne

100,66 €

15%

15,09 €

837,73 €

243,85 €

pomerne

592,70 €

14%

82,97 €

445,74 €

129,74 €

pomerne

315,37 €

15%

47,30 €

9 910,40 €

2 884,68 €

pomerne

7 011,68 €

13%

911,51 €

10 217,18 € 2 973,99 €

pomerne

7 228,72 €

13%

939,73 €

4 867,02 €

pomerne

3 443,40 €

13%

447,64 €

37,62 €

18 773,05 €

1 416,68 €

26 534,14 € 7 723,47 €

2 456,31 €

Súdny poplatok vo výške 0,2% z výťažku zahrnutého do oddelenej podstaty vo výške 37,62 EUR.
Spolu výdavky celkom vo výške 10.217,40 EUR.
c.) Rozdelenie výťažku pre zabezpečeného veriteľa:
Zistená suma zabezpečeného veriteľa, výška zabezpečenej pohľadávky - 199.474,25 EUR
Veriteľ

Prihlásené
pohľadávky

Slovenská
republika
199.474,25
-Daňový úrad EUR
Košice
199.474,25
Spolu
EUR

Zistená
suma

Popretá %
miery Suma
určená
suma
uspokojenia uspokojenie

na

Zostatok sumy na uspokojenie z 2
oddelenej podstaty/resp. zo všeobecnej
podstaty

199.474,25
0 EUR
EUR

8,17 %

26.534,14-PPPsúdny
poplatok-odmena
199.474,25-16.316,74=183.157,51 EUR
správcu=16.316,74 EUR

199.474,25
0 EUR
EUR

8,17 %

16.316,74 EUR

183.157,51 EUR
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V Humennom, dňa 09.06.2016
__________________________
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Správca úpadcu
zn. správcu S1396

K013980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, Slovenská republika v zmysle § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis oddelenej podstaty úpadcu.
Súpis oddelenej podstaty úpadcu správca zverejňuje ako súbor majetku evidovaný na liste vlastníctva číslo
155, k.ú. Žihárec v celkovej súpisovej hodnote 60.000,- Eur.

Druh majektu: Stavba

Súp.položka
majetku č.

Druh majetku

Číslo Kat.
LV
územie

Parc.č.

1.

Rodinný dom

155

Žihárec

Súp.
číslo

Spol.
podiel

Súpisová
Dôvod zapísania
hodnota majetku súpisu majetku

1723/4 728

1/1

53 200,00 €

Parc.č. Výmera

Spol.
podiel

Súpisová
Dôvod zapísania
hodnota majetku súpisu majetku

1723/4 800

1/1

6 800,00 €

do Dátum zapísania
do súpisu

majetok úpadcu podľa §
5.5.2016
67 ods.1, písm. a) ZKR

Druh majetku: Pozemok
Súp.položka
majetku č.

Druh pozemku

Číslo Kat.
LV
územie

2.

Zastavané plochy
155
a nádvoria

Žihárec

do Dátum zapísania
do súpisu

majetok úpadcu podľa §
5.5.2016
67 ods.1, písm. a) ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre, dňa 09.06.2016
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Ing. Ladislav Bódi, správca

K013981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Vajči - MEDIACOM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Ondrejova 4007/33, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 279 370
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1R/15/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/15/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, reštrukturalizačný správca dlžníka
Ing. František Vajči - MEDIACOM, s miestom podnikania Ľuda Ondrejova 4007/33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 32
279 370, po doručení žiadosti veriteľského výboru týmto v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 05.07.2016 na adrese Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen,
o 14:00 hod.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze
2. Rozprava
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Prezentácia sa začína o 13:50 hod., pričom
všetci účastníci plánu sa musia pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti, ich zástupcovia sa preukazujú
dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra. V zmysle
ustanovenia § 146 ods. 4 ZKR, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom
písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne
osvedčená. Účasť dlžníka je povinná. V zmysle ustanovenia § 146 ods. 5 ZKR je schvaľovacia schôdza
uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden účastník plánu. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený
do niektorej zo skupín. Právo hlasovať nemajú účastníci plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté
pohľadávky v rozsahu týchto pohľadávok, ako aj účastníci plánu zaradení do skupiny pre nezabezpečené
pohľadávky v rozsahu pohľadávok popretých čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti. Právo hlasovať nemá
účastník plánu zaradený do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu takejto pohľadávky a veriteľ
pohľadávky popretej čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti v rozsahu takejto pohľadávky, ak mu nebolo
priznané hlasovacie právo. Na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas.
Podmienený veriteľ môže na schvaľovacej schôdzi hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej
podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za dlžníka a veriteľ oprávnený
požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schvaľovacej schôdzi v rozsahu podmienenej
pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v
reštrukturalizácii neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej
pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať správcu, len čo sa o tejto skutočnosti
dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienených veriteľov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienených veriteľov,
ktorí sú povinní plniť za dlžníka tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku, viac, môžu vykonávať hlasovacie
práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného zástupcu; tieto
hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom
zástupcu. Ak bolo hlasovanie schvaľovacej schôdze o prijatí plánu odročené, za prijatie plánu možno hlasovať aj
písomne. Písomné hlasovanie je platné, ak je doručené správcovi najneskôr deň pred hlasovaním o prijatí plánu,
pravosť podpisu písomne hlasujúceho je úradne osvedčená a z obsahu písomného hlasovania je nepochybné, či
hlasujúci hlasoval za prijatie plánu alebo proti prijatiu plánu. Výsledky písomného hlasovania spracuje správca do
zápisnice o písomnom hlasovaní.
Veriteľský výbor na svojom treťom zasadnutí prijal uznesenie, ktorým schválil prepracovaný reštrukturalizačný plán,
predložený veriteľskému výboru dlžníkom ako predkladateľom plánu a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení
hlasovať o jeho schválení hlasovali za jeho prijatie. Zároveň veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze podľa ustanovenia § 146 ods. 1 ZKR.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod.
Termín oboznámenia sa s plánom je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomne alebo e-mailom na adrese:
office@skpks.sk
SKP, k.s., správca

K013982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DSV - AS, a.s. v konkurze
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:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu DSV – AS, a.s. v konkurze, Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 36 465 101, týmto v zmysle 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 pohľadávky
veriteľa: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratisla, IČO: 48 191 515, celková prihlásená suma pohľadávky
vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 53.970,66,- € titulom Zmluvy o splátkovom úvere č. 5006/09/28 a Zmluvou o
postúpení pohľadávok zo dňa 11.12.2015, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 16..
V Prešove, iTRUSTee Restructuring, k.s. - správca úpadcu

K013983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodská 1596/50, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 257 664
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 23K/6/2015 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/6/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : KOLÓNIASPOL, spol. s r.o. so sídlom Hodská 1596/50,
Galanta, IČO: 36 257 664, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehote boli doručené do kancelárie
správcu prihlášky veriteľa :
SR - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 00 Trnava
Celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 161 556,40€; poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 4;
Celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva pod por. č. 2: 10 155,58€; poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 5.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K013984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Andrej Šramatý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 4, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/42/2015_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/42/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

Mgr. Peter Forgáč ako správca úpadcu Ing. arch. Andrej Šramatý, bytom: Pribišová 4, 841 05 Bratislava, narodený:
04.05.1965, týmto oznamuje zapísanie pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta
2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 237,70 EUR do zoznamu pohľadávok pod číslom 27.

Mgr. Peter Forgáč - správca
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K013985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Roman Nízky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 858/44, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.198
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/47/2015/Ní
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/47/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu Mgr. Roman Nízky, nar. 14.1.1986, bytom Sv. Cyrila
a Metoda 858/44, 900 29 Nová Dedinka:
Súp. zložka č. 4: Zrážka zo mzdy za mesiac február 2016 v sume 593,59 Eur
Súp. zložka č. 5: Zrážka zo mzdy za mesiac marec 2016 v sume 363,41 Eur
Súp. zložka č. 6: Zrážka zo mzdy za mesiac apríl 2016 v sume 364,93 Eur

Ing. Mgr. Jana Pecníková
správca

K013986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Roman Nízky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 858/44, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.198
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/47/2015/Ní
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/47/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správkyňa úpadcu Mgr. Roman Nízky, nar. 14.1.1986, bytom Sv. Cyrila a Metoda 858/44,
900 29 Nová Dedinka, oznamuje, že po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do zoznamu pohľadávok
zapísané nasledujúce pohľadávky:
VERITEĽ
P.Č. Por. č.
Názov
1

X-1-1

Slovenská sporiteľňa, a.s.

CELKOVÁ SUMA
Ulica

Číslo

Obec

Štát IČO

1 Tomášikova

48

Bratislava

SR

00151653

SPOLU za Slovenská sporiteľňa, a.s.

2

prihlásená suma EUR
3 396,78
3 396,78

X-2-1

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

1 Pribinova

25

Bratislava

SR

35792752

1 692,52

X-2-2

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

2 Pribinova

25

Bratislava

SR

35792752

1 692,52
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X-2-3

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

3 Pribinova

25

Bratislava

SR

35792752

1 097,51

X-2-4

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

4 Pribinova

25

Bratislava

SR

35792752

1 097,51

SPOLU za PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

5 580,06

Ing. Mgr. Jana Pecníková
správca

K013987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Roman Nízky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 858/44, 900 29 Nová Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.198
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Jana Pecníková
Sídlo správcu:
Karloveská 6C, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/47/2015/Ní
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/47/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Ing. Mgr. Jana Pecníková, správca úpadcu Mgr. Roman Nízky, nar. 14.1.1986, bytom Sv. Cyrila a Metoda 858/44,
900 29 Nová Dedinka, v súlade s ust. § 96, ods. 2) zákona č. 5/2007 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje. Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Ing. Mgr. Jana Pecníková
správca

K013988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr.Alexandra Falátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmániho 10, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/17/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/17/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov

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

32

Obchodný vestník 114/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.06.2016

-----------------------------------------------------------------------------Správca úpadcu Mgr.Alexandra Falátová,nar.23.1.1974,ul.Kuzmániho 10,91701 Trnava
zvoláva podľa ustanovení ZKR č.7/2005 Z.z.v zn.n.pr., prvú schôdzu veriteľov
na deň 8.8.2016 o 13.00 hod v sídle správcu v Trnave, na ul. Podjavorinskej 37/1, v zasadačke AC GmbH, s týmto
programom:
1/ Otvorenie
2/ Správa správcu o vývoji konkurzu a stave majetku
3/ Informácia o zistených a popretých pohľadávkach veriteľov
4/ Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ods1 ZKR
5/ Voľba zástupcu veriteov
6/ Rôzne, záver
K prezentácii je potrebné doniesť kópiu prihlášok,doklad totožnosti a u organizácii splnomocnenie k zastupovaniu.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. správca

K013989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šály
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 46/26, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/23/2012 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/23/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažné pohľadávky:

Meno a priezvisko/ Dlžník Dlžník - Dlžník - Dlžník - Suma v
Mena Právny dôvod vzniku
názov dlžníka
ulica, číslo mesto PSČ
IČO
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 07/2012 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným
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Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 09/2012 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 11/2012 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 12/2012 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 8/2013 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 10/2013 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 11/2013 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 12/2013 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 9/2013 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€
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Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 171,22
EUR mzda úpadcu za obdobie 01/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,90
EUR mzda úpadcu za obdobie 02/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 03/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 04/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 05/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 06/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 07/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€
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968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 08/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 09/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 10/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 11/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 12/2014 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

Peter Šály

Školská
46/26

Supermarket, s.r.o.

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 1/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným
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Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 2/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 3/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Peter Šály

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 6/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 7/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 168,42
EUR mzda úpadcu za obdobie 8/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 9/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 10/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 11/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Školská

Nová

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 4/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 5/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Pomerná časť penažného daru poskytnutého Dlžníkovi na základe
150,00
darovacej zmluvy zo dňa 01.05.2012, uzatvorenej medzi Peter Šály,
EUR
€
školská 46/26, 968 01 Nová Baňa ako darcom a Dlžníkom ako
obdarovaným

45 918 172,06
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Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 12/2015 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 1/2016 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 2/2016 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 3/2016 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

Supermarket, s.r.o.

Školská
46/26

Nová
Baňa

968 01

45 918 172,06
EUR mzda úpadcu za obdobie 4/2016 v časti, v ktorej podlieha konkurzu
694
€

JUDr. Tomáš Kohút, správca

K013990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Homolya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.H.Škultétyho 303/23, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 94/2015 S1318
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 94/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Finančná hotovosť vložená úpadcom na bežný účet konkurznej podstaty dňa 09.06.2016 v čiastke 44,82 €.
Ing. Martina Šufliarska, SKP

K013991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Urík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Chlievany 109, 956 55 Veľké Chlievany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/16/2014 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/16/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Martin Urík, nar. 18.10.1981, bydliskom Veľké Chlievany 109, 956 55
Veľké Chlievany, v konkurze, č.k. 40K/16/2014, č. spr. sp. č. 40K/16/2014 S628, vyhlasuje v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu,
predmetom ktorého je hnuteľná vec osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA Felícia, kategória M1, VIN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predmetom ktorého je hnuteľná vec osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA Felícia, kategória M1, VIN:
TMBEFF613TO322395, evidenčné číslo BN 405 AT, rok výroby 1996, zdvihový objem 1,3 l, výkon motora 50 KW,
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom Obchodnom vestníku č. 170/2014 dňa 05.09.2014 pod
položkou K017121 v konkurznom konaní vedeného na majetok úpadcu na Okresnom súde v Trenčíne pod č. k.
28K/9/2013. Minimálna cena predmetu ponukového konania v tomto kole je vo výške 200 €. Záujemca
predloží svoju ponuku do ponukového konania písomne správcovi do sídla jeho kancelárie: JUDr. Róbert Fatura,
správca, sídlo kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, najneskôr do 13.07.2016 do 15.00 hod. S
podmienkami predaja sa záujemca môže oboznámiť v kancelárii správcu na adrese: Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica alebo telefonicky na tel. číslach: 042/4260565, 0918344729 odo dňa publikácie tohto oznamu
v obchodnom vestníku do 13.07.2016 do 15:00 hod.

K013992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Damin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 20, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.19
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 - S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o:
por. č.
22

Typ súpis. zložky majetku
Suma a mena
Popis majetkovej hodnoty
Súpisová hodnota majetku

iná majetková hodnota
366,80 EUR
zrážka zo mzdy za mesiac 05/2016
366,80 EUR

K013993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kostyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Štefunku 4728/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2016 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Deň zapísania majetku pod č. 1 až 19 do všeobecnej podstaty:

02.05.2016

Deň zapísania majetku pod č. 20 do všeobecnej podstaty:

03.06.2016

Dôvod zapísania majetku pod č. 1 až 20 do všeobecnej podstaty:
Úpadcu

nespochybniteľné vlastnícke právo
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1. Obývacia stena
dátum nadobudnutia:

2004

súpisová hodnota:

20,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

2. Sedacia súprava
dátum nadobudnutia:

2006

súpisová hodnota:

30,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

3. Drevené police
dátum nadobudnutia:

2008

súpisová hodnota:

10,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

4. Posteľ
dátum nadobudnutia:

2015

súpisová hodnota:

100,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

5. Rozkladacia pohovka
dátum nadobudnutia:

2012

súpisová hodnota:

30,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

6. Skriňa
dátum nadobudnutia:

-

súpisová hodnota:

10,- €
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cena určená odhadom správcu

7. Písací stôl
dátum nadobudnutia:

2006

súpisová hodnota:

10,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

8. Televízor Panasonic
dátum nadobudnutia:

2009

súpisová hodnota:

40,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

9. Rýchlovarná kanvica SENCOR
dátum nadobudnutia:

2014

súpisová hodnota:

10,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

10. Tyčový mixér SENCOR
dátum nadobudnutia:

2014

súpisová hodnota:

10,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

11. Toustovač SENCOR
dátum nadobudnutia:

2015

súpisová hodnota:

10,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

12. Vysávač SENCOR
dátum nadobudnutia:

2010

súpisová hodnota:

10,- €
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cena určená odhadom správcu

13. Ručný mixér ORAVA
dátum nadobudnutia:

2011

súpisová hodnota:

10,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

14. Práčka ZANUSSI
dátum nadobudnutia:

2013

súpisová hodnota:

50,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

15. Chladnička s mrazničkou EUROTECH
dátum nadobudnutia:

2004

súpisová hodnota:

20,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

16. Pekáreň chleba TESCO
dátum nadobudnutia:

2013

súpisová hodnota:

10,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

17. Výrobník sódy SODASTREAM
dátum nadobudnutia:

2012

súpisová hodnota:

10,- €

poznámka:

cena určená odhadom správcu

18. Mikrovlnná rúra
dátum nadobudnutia:

2012

súpisová hodnota:

10,- €
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cena určená odhadom správcu

19. Peňažná pohľadávka
právny dôvod:

finančná hotovosť Úpadcu

celková suma:

1.700,- €

súpisová hodnota:

1.700,- €

20. Peňažná pohľadávka
právny dôvod:

preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

celková suma:

663,88 €

súpisová hodnota:

663,88 €

Mgr. Andrea Šperková
Správca Úpadcu

K013994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca: AMMSAM, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava,
IČO:45 320 764, č.k. 4 K 8/2013

Deň a čas konania zasadnutia veriteľského výboru: 03.06.2016 o 13,15 hod. v kancelárii správcu na ulici Dunajská
25, 811 08 Bratislava

Program:
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Voľba predsedu veriteľského výboru

·
Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu AMMSAM, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01
Bratislava, IČO: 45 320 764, č.k. 4 K 8/2013, zverejnený v OV č. 68/2014 dňa 8.4.2014 a v OV č.
141/2014 zo dňa 24.07.2014 pre 7.-9. ponukové kolo.
·
Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu AMMSAM, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01
Bratislava, IČO: 45 320 764, č.k. 4 K 8/2013 zapísaného do oddelenej podstaty a zverejneného v OV
190/2014 zo dňa 6.10.2014 a v OV 245/2014 zo dňa 23.12.2014 a majetku všeobecnej podstaty
zverejnenej v OV 228/2014 zo dňa 28.11.2014 pre 4.-6.ponukové kolo

Prítomní:
·
SKP: JUDr. Dana Jelínková Dudzíková

·
Zvolení členovia VV:
Predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. v zastúpení Ing. Petra Soltys
Člen: Zoltán Kanovits v zast. AK Tora Legal, s.r.o - JUDr. Jakubecová
Člen: Philips Slovakia v zast. AK JUDr. Neštepný

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 13.15 hod Správca a privítal prítomných členov veriteľského výboru
úpadcu. Správca skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa § 38 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v
platnom znení.

·
Správca predložil veriteľskému výboru návrh, aby si zvolil svojho predsedu. Za predsedu navrhol veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava.

Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru úpadcu na hlasovanie.

Výsledky hlasovania:
ZA: 3 hlasy (100%)
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PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Uznesenie č.1:
Veriteľský výbor úpadcu jednomyseľne prijal nasledovné uznesenie: „ Predsedom veriteľského výboru
úpadcu sa stáva Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava“.

·
Správca predložil návrh na „Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku zapísaného v OV č. 68/2014
dňa 8.4.2014 a v OV č. 141/2014 zo dňa 24.07.2014“.

Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru úpadcu na hlasovanie.

Výsledky hlasovania:
ZA: 3 hlasy (100%)
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Uznesenie č.2:
Veriteľský výbor, ako príslušný orgán, ukladá správcovi – JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25,
811 08 Bratislava nasledovný záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu AMMSAM, s.r.o., Kopčianska
15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764, č.k. 4 K 8/2013, zverejnený v OV č. 68/2014 dňa 8.4.2014 a v OV č.
141/2014 zo dňa 24.07.2014 za nasledovných podmienok:
·
Predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku a na internetovej
stránke Slovenskej konsolidačnej, a.s., www.konsolidacna.sk, pričom správca zašle inzerát na adresu SK,
a.s. písomne, resp. e-mailom na: psoltys@slovenska-konsolidacna.sk.
·

Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
v 7.kole - najvyššia ponuka
v 8.kole – najvyššia ponuka
v 9.kole – najvyššia ponuka

·
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny alebo
odplaty za postúpenie pohľadávok záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu
vedené v UniCreditBank, číslo účtu 1154547011/1111.
·
Lehota na podanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
·
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu, ktorý
oznámi zabezpečenému veriteľovi a veriteľskému výboru, termín otvárania obálok bude najneskôr pätnásty
deň odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk
·
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového
konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca,
ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
·
K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor.

V prípade, že sa nepodarí speňažiť majetok v uvedených kolách, požiada správca o nový pokyn.

·
Správca predložil návrh na „Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku zapísaného do oddelenej
podstaty a zverejneného v OV 190/2014 zo dňa 6.10.2014 a v OV 245/2014 zo dňa 23.12.2014 a majetku
všeobecnej podstaty zverejnenej v OV 228/2014 zo dňa 28.11.2014“.

Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru úpadcu na hlasovanie.

Výsledky hlasovania:
ZA: 3 hlasy (100%)
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Uznesenie č.3:
Veriteľský výbor, ako príslušný orgán, ukladá správcovi – JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25,
811 08 Bratislava nasledovný záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu AMMSAM, s.r.o., Kopčianska
15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764, č. k. 4 K 8/2013, zverejnený v Obchodnom vestníku č.190/2014 dňa
6.10.2014, v OV č.245/2014 dňa 23.12.2014 a v OV č. 228/2014 dňa 28.11.2014 za nasledovných podmienok:
·
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Predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku a na internetovej
stránke Slovenskej konsolidačnej, a.s. , www.konsolidacna.sk, pričom správca zašle inzerát na adresu SK,
a.s. písomne, resp. e-mailom na: psoltys@slovenska-konsolidacna.sk.
·

Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
v 4.kole - minimálne vo výške 30% súpisovej hodnoty predávaného majetku
v 5.kole - minimálne vo výške 10 % súpisovej hodnoty predávaného majetku
v 6.kole – najvyššia ponuka

·
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny alebo
odplaty za postúpenie pohľadávok záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu
vedené v UniCreditBank, číslo účtu 1154547011/1111.
·
Lehota na podanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
·
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu, ktorý
oznámi zabezpečenému veriteľovi a veriteľskému výboru, termín otvárania obálok bude najneskôr pätnásty
deň odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk
·
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového
konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca,
ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
·
K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor.
V prípade, že sa nepodarí speňažiť majetok v 3 kolách, požiada správca o nový pokyn.

Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodom vestníku č.228/2014
dňa 28.11.2014 bude správca vymáhať aj cestou zaslania výzvy poisťovni, u ktorej má Mgr. Karol Haťapka
poistený výkon povolania za účelom zistenia, či uvedenú pohľadávku nepokrýva poistné plnenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Nakoľko ďalšie otázky a návrhy zo strany členov veriteľského výboru úpadcu vznesené neboli, o 13.40 hod. bolo
ukončené zasadnutie veriteľského výboru úpadcu.
Zapisovateľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava , predseda veriteľského výboru
Zápisnicu zverejňuje : JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca, Dunajská 25, 811 08 Bratislava
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K013995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVET spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záturčianska 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 559 450
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu INVET spol. s r. o., sídlo: Záturčianska 1, 036 01 Martin, IČO: 31 559 450
v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.07.2016
o 10.00 hod. v kancelárii správcu na ul. Uhoľná 9, 010 01 Žilina s nasledovným programom:

1.

Otvorenie schôdze, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3.

Voľba zástupcu veriteľov

4.

Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu v súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

5.

Záver

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál
aktuálneho výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.
Správca dáva veriteľom na vedomie, že každý z veriteľov prihlásenej pohľadávky je oprávnený poprieť prihlásenú
pohľadávku spôsobom a v lehote ustanovenej § 32 zákona č. 7/2005 Z. z..
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak na bankový účet
správcu bola pripísaná kaucia 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
Bankový účet, na ktorý možno zložiť kauciu, je vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Žilina, IBAN:
SK6209000000005113258633.

V Žiline dňa 09.06.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca
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K013996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
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, ako správca podstaty úpadcu: RUŽA NR, s.r.o., so sídlom
Bratislavská / Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934 Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, č. k.
32K/9/2016 zo dňa 20.5.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali
31.5.2016.
According to the Council regulation (EC) No 1346/2000, as the liquidator of the debtor: RUŽA NR, s.r.o.,
Bratislavská / Zelokvet/, 949 01 Nitra, ID: 44 365 934, I am obligated to inform you that the bankruptcy
procedure was declared on the Debtor by a resolution of the District Court Nitra no. 32K/9/2016 dated 20th
May 2016. The bankruptcy proceedings came into effect on 31st May 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. veritelia dlžníka sú povinní v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie a
to: JUDr. Petra Štofková, Podzámska 32, Nové Zámky k číslu konania 32K/9/2016.
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.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurze neprihliada. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi
musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. 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.
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Under the Act no. 7/2005 Z.z. creditors of the debtor are required within 45 days of the date of the
bankruptcy to file their claims in the prescribed form to appointed liquidator to the address of his office:
JUDr. Petra Štofková, Podzámska 32, Nové Zámky, case number 32K/9/2016.
Application must be submitted in the prescribed form and contain basic elements, otherwise the application
will not be considered. The basic elements of the application are:
a) Name, surname and address or name and address of the creditor,
b) Name, surname and address or name and address of the debtor,
c) Legal basis of the claim form,
d) Rank satisfying claims from the general bankruptcy estate,
e) Total amount of the claim,
f) Signature.

The applications which do not meet the statutory requirements are not taken into account. For each claim
must be submitted a separate application. The application shall be filed in one counterpart with the
liquidator and it must be delivered within 45 days of the declaration of bankruptcy (basic filing period); in
one counterpart creditor shall deliver the application to the court. If the creditor delivers the application
later, the application is taken into account, but the creditor may not exercise the voting rights and other
rights related to lodge a claim. Right on the relative satisfaction of the creditor is not affected. Registration
of such claims in the list of claims liquidator shall publish in the Journal of Business indicating the creditor
and sums. In case of a secured claim, the application must be delivered properly and timely to the liquidator
and the security right must be lodged. Secured claim must be received within 45 days of the declaration of
bankruptcy, otherwise the security right will not be considered.

K013997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol Czinege
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 8 mája 12045/22A, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Maroš Semko
Sídlo správcu:
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2015 S1738
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Ing. Maroš Semko - správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Karol Czinege, nar. 28.05.1949, bytom Ul. 8.mája,
12045/22A, 821 06 Bratislava, občan SR, právne zastúpený Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR, s.r.o., so,
sídlom Bajkalská 31, 827 25 Bratislava., v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn.
8K/55/2015, týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 07.07.2016 o 10:00 hod., na adrese Plynárenská 1,
821 09 Bratislava, budova BBC 1 +,blok B, na piatom poschodí v priestoroch advokátskej kancelárie AK
IVANOVA s.r.o..
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
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2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. c) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení
3. Záver
Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť
účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo
zákonnému zástupcovi úpadcu. Na požiadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa na schôdzi veriteľov
zúčastniť a odpovedať na otázky predsedu schôdze. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad
totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z Obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, spolu
s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie, v prípade, ak plná moc prípadne poverenie nie súčasťou správcovského spisu.
Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schôdze
veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím schôdze veriteľov tak, aby prezentácia veriteľov mohla byť
ukončená o 09:59 hod.

Ing. Maroš Semko, správca

K013998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BELLEZZA, s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koniarekova 19, 917 21 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 715 603
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/32/2012 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/32/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o výsledku písomného hlasovania členov veriteľského výboru
V konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: BELLEZZA, s.r.o., v konkurze, Koniarekova 19, Trnava, IČO: 36
715 603, správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., žiadosťou zo dňa 18. 5. 2015, č.k. 25K/32/2012 S1220– 276, požiadal
členov veriteľského výboru:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
2. Mgr. Vladimír Poór, Leoša Janáčka 6811/34, 917 01 Trnava, v zastúpení: JUDr. Peter Sopko, Paulínska 24, 917
01 Trnava a
3. ŽOS Trnava, a.s., IČO: 34 108 513, Koniarekova 19, 917 21 Trnava, v zastúpení: JUDr. Alexander Floriš,
Paulínska 24, 917 01 Trnava, predseda výboru,
a) o udelenie súhlasu s vylúčením súpisových zložiek majetku:
1. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3001-3,
2. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3002-1,
3. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3003-9,
4. železničný nákladný vozeň č.23 56 645 3004-7,
5. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3005-4,
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7. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3007-0,
8. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3008-8,
9. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3009-6,
10. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3010-4,
11. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3011-2,
12. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3012-0,
13. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3013-8,
14. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3014-6,
15. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3015-3,
16. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3016-1,
17. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3017-9,
18. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3018-7,
19. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3019-5,
20. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3020-3,
21. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3021-1,
24. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3024-5,
25. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3025-2,
26. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3026-0,
27. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3027-8,
29. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3029-4,
30. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3030-2,
31. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3031-0,
32. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3032-8,
34. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3034-4,
36. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3036-9,
37. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3037-7,
38. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3038-5,
39. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3039-3 a
40. železničný nákladný vozeň č. 23 56 645 3040-1,
t. j. spolu 34. nákladných železničných vozňov, zo súpisu majetku všeobecnej podstaty z dôvodu, že tieto nie je
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t. j. spolu 34. nákladných železničných vozňov, zo súpisu majetku všeobecnej podstaty z dôvodu, že tieto nie je
možné speňažiť,
b) o udelenie odporúčania správcovi ako postupovať v konaní o určenie vlastníckeho práva, pričom správca je
oprávnený s prihliadnutím na okolnosti prípadu aj na zmenu návrhu na začatie konania a
c) udelenia odporúčania na uplatnenie náhrady škody z dôvodu, že zo strany tretích subjektov došlo k porušeniu
ustanovenia § 76 ZKR.
1. Veriteľ, Slovenská konsolidačná, a.s., Písomným hlasovaním člena VV zo dňa 25. 5. 2016 hlasoval:
a) proti udeleniu súhlasu s vylúčením 34. nákladných železničných vozňov, zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
z dôvodu, že tieto nie je možné speňažiť,
b) za pokračovanie v súdnom konaní o určenie vlastníckeho práva, pričom správca je oprávnený s prihliadnutím na
okolnosti prípadu aj na zmenu návrhu na začatie konania a
c) za uplatnenie nároku na náhradu škody.
2. Veriteľ, Mgr. Vladimír Poór, Leoša Janáčka 6811/34, 917 01 Trnava, v zastúpení: JUDr. Peter Sopko, Paulínska
24, 917 01 Trnava, hlasovaním zo dňa 30. 5. 2016 hlasoval:
a) proti udeleniu súhlasu s vylúčením 34. nákladných železničných vozňov, zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
z dôvodu, že tieto nie je možné speňažiť,
b) za pokračovanie v súdnom konaní o určenie vlastníckeho práva, pričom správca je oprávnený s prihliadnutím na
okolnosti prípadu aj na zmenu návrhu na začatie konania a
c) za uplatnenie nároku na náhradu škody.
3. Veriteľ, ŽOS Trnava, a.s., IČO: 34 108 513, Koniarekova 19, 917 21 Trnava, v zastúpení: JUDr. Alexander Floriš,
Paulínska 24, 917 01 Trnava, hlasovaním zo dňa 30. 5. 2016 hlasoval:
a) proti udeleniu súhlasu s vylúčením 34. nákladných železničných vozňov, zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
z dôvodu, že tieto nie je možné speňažiť,
b) za pokračovanie v súdnom konaní o určenie vlastníckeho práva, pričom správca je oprávnený s prihliadnutím na
okolnosti prípadu aj na zmenu návrhu na začatie konania a
c) za uplatnenie nároku na náhradu škody.
Písomným hlasovaním členov veriteľského výboru bolo troma hlasmi prijaté uznesenie, ktorým veriteľský výbor:
a) neudelil správcovi súhlas s vylúčením súpisových zložiek majetku, spolu 34. nákladných železničných vozňov, zo
súpisu majetku všeobecnej podstaty z dôvodu, že tieto nie je možné speňažiť,
b) odporučil správcovi postupovať v konaní o určenie vlastníckeho práva, pričom správca je oprávnený
s prihliadnutím na okolnosti prípadu aj na zmenu návrhu na začatie konania a
c) odporučil správcovi uplatniť náhrady škody z dôvodu, že zo strany tretích subjektov došlo k porušeniu
ustanovenia § 76 ZKR.
Piešťany 2. 6. 2016
ŽOS Trnava, a.s., v zastúpení: JUDr. Alexander Floriš, predseda veriteľského výboru
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca
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K013999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Pekarovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 21/1593, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 32/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku
vyplácaný v mesiaci jún 2016,
Suma: 75,27 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 75,27 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 8. 6. 2016

Súpisová zložka majetku č. 33/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť mzdy
za mesiac máj 2016, splatná 12. júna 2016
Suma: 169,77 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 169,77 EUR
Dlžník: FOOD FARM, s. r. o., Duklianska 21, 920 01 Hlohovec
Deň zápisu: 8. 6. 2016

V Piešťanoch, dňa 9. 6. 2016
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K014000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 611
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PROFIBUILDING, s.r.o., so sídlom Okružná 93/6, 034 01 Liptovská
Štiavnica, IČO : 36 753 611, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do zoznamu
pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok: 65, veriteľ : GRENKELEASING s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 43 878 989, prihláška pohľadávky zo dňa 01.06.2016, celková prihlásená suma 17.139,34 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 09.06.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K014001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WUUDMASTER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janov 29, 082 42 Janov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 477 010
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2012 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty úpadcu: WUUDMASTER, s.r.o., so sídlom 082 42
Janov č. 29, IČO: 36 477 010 v súlade s udeleným záväzným pokynom súdu ako príslušného orgánu
vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku mimo dražby patriaceho do všeobecnej podstaty.

Predmetom ponukového konania je :
a) hnuteľný majetok - ako jednotlivé veci:
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Názov súp. zložky

Súpisová hodnota (eur) vrátane DPH

Brúska pílových kotúčov typ BU 2001, rok výroby 2001

600,00

5

Brúska pásová STROJCAD SAW LINE 50

500,00

6

Pásová brúska typ SAC CLS/S 1000

3000,00

7

Odsávanie typ SF00SF/HP so silom, rok výroby 2005

1500,00

8

Kompresor typ LT 100, poškodený

50,00

10

Fréza SVILLIET - FILS

500,00

11

Formátovacia píla typ S11 5E

500,00

14

Vŕtačka zvislá typ B17 Pro

300,00

15

Pokosová píla, typ femi xxx

200,00

17

Hobľovačka typ 400

150,00

18

Brúska na hobľovacie nože, rok výroby 1988

100,00

19

6 ks pílových pásov

50,00

b) Peňažná pohľadávka – Dlžník – Peter Žula, Zamborské 109, Právny dôvod: Dodanie tovaru f. č. 20080008,
nominálna hodnota pohľadávky: 123,22 Eur,
Podmienky ponukového konania:
Hnuteľný majetok je možné kúpiť ako jednotlivé veci za najvyššiu ponúkanú cenu, písomne odsúhlasenú príslušným
orgánom.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
2K/12/2012 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 30. 06. 2016 do 16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta Maruniaková,
správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po lehote uzávierky sa neberie zreteľ. Cenové
ponuky je potrebné uvádzať v cenách vrátane príslušnej DPH.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zapísaný v súpise majetku,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vo
VÚB, a.s., pobočka Svidník, č.ú.: SK73 0200 0000 0030 7723 2356, VS: IČO alebo dátum narodenia kupujúceho.
Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca spolu so zástupcom
veriteľov alebo správca na základe písomného súhlasu zástupcu veriteľov (súhlas môže byť zaslaný aj e-mailom) v
lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca, po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov, má
právo odmietnúť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne
informovaní, budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy a doplatenie kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
správca bezodkladne vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu najenskôr do 10 pracovných dní odo dňa schválenia
vyhodnotenia ponukového konania zástupcom veriteľov.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky, ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu a príslušný orgán odsúhlasil ponúkanú cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom
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kúpnu cenu a príslušný orgán odsúhlasil ponúkanú cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom
vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takomto prípade sa víťazom ponukového konania stane účastník, ktorý v správcom
určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas podľa pokynov správcu, na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny. Na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca
oprávnený započítať v príslušnej výške záujemcom zaplatený preddavok na kúpnu cenu.
V takom prípade ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
Toto ponukové konanie sa neriadi ust. § 276 až 278 ObZ.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková
správca

K014002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Budajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkonice 238, 976 13 Podkonice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Budajová, nar. 25.02.1971, trvale
bytom Podkonice 238, 976 13 Podkonice, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších zmien oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 00421911379755 alebo prostredníctvom emailu na
info@eubankrupt.sk.
V Banskej Bystrici, dňa 08.06.2016
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K014003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COLORMETAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 201
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/3/2015S1477
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
36K/3/2015
Iné zverejnenie

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – DRUHÉ KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/3/2015 na majetok úpadcu:
COLORMETAL, s.r.o. so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 630 201 (ďalej v texte len ako „Úpadca“),
JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu (ďalej
v texte len ako „Správca“) v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.
s., so sídlom Mlynské nivy č. 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 zo dňa 27.05.2016 (ďalej v texte len ako
„Zabezpečený veriteľ“) vyhlasuje druhé kolo verejnej obchodnej súťaže (ďalej v texte len ako „VOS“) a vyzýva
záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:
Predmet speňažovania:
Predmetom speňažovania je súbor hnuteľných vecí – zásoby tovaru zapísané v súpise majetku oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a. s. pod číslom súpisovej zložky 1 až 2012 zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 30/2016 zo dňa 15.02.2016 pod položkou K003175, ktoré sa speňažujú ako súbor vecí
(ďalej v texte len „Predmet speňažovania“). Pri jednotlivých súpisových zložkách uvedená súpisová hodnota je bez
DPH.
Kúpna cena za Predmet speňažovania:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za Predmet speňažovania nie je stanovená. Záujemca musí uviesť
výšku ponúkanej kúpnej ceny bez DPH a vrátane DPH.
Lehota na predkladanie ponúk: do 08.07.2016 do 15:00 hod.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť doručená osobne alebo poštou do kancelárie Správcu na adresu: Pekárska 11, 917 01 Trnava,
v zalepenej obálke s výrazným označením: „KONKURZ COLORMETAL, s.r.o., VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ –
ZÁVÄZNÁ PONUKA. NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr posledný deň lehoty, t. j. 08.07.2016 do 15:00 hod..
Výška a spôsob zloženia zábezpeky:
Podmienkou podania ponuky je zloženie zábezpeky minimálne vo výške 2.000,- €, a to na konkurzný účet vedený
v Sberbank Slovensko, a.s., IBAN: SK83 3100 0000 0042 0006 7451, pričom suma zábezpeky musí byť pripísaná
najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, t. j. 08.07.2016.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 11.07.2016 o 11,00 hod. v kancelárii Správcu na adrese Pekárska 11, 917 01
Trnava. Otváranie obálok vykoná Správca za prítomnosti zástupcu Zabezpečeného veriteľa.
Obhliadka Predmetu speňažovania:
Obhliadku Predmetu speňažovania sa uskutoční dňa 27.06.2016 o 11:00 hod. na adrese: Jazerná 1, Košice (Areál
Dávid – bývalý Zdroj) po predchádzajúcom ohlásení sa záujemcu na tel. čísle kancelárie Správcu: 033/55 91 633 v
čase najmenej 48 hod. pred určeným termínom obhliadky.
Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Všeobecné podmienky a náležitosti ponuky:
1.1 Záujemca je oprávnený do VOS predložiť len jednu ponuku.
1.2 Záujemca nie je oprávnený predloženú ponuku meniť ani vziať späť.
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1.3 Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, ponúkanú kúpnu
cenu bez DPH a vrátane DPH, doklad o zložení zábezpeky, bankové spojenie na účely vrátenia zábezpeky a
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami VOS vyhláseného
správcom v Obchodnom vestníku.
1.4 Ponuky doručené v stanovenej lehote a na miesto predkladania ponúk Správca označí dátumom a časom
doručenia a poradovým číslom ponuky.
2.

Vyhodnotenie ponúk:

2.1 Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.
2.2 Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom: „KONKURZ COLORMETAL, s.r.o., VEREJNÁ OBCHODNÁ
SÚŤAŽ – ZÁVÄZNÁ PONUKA. NEOTVÁRAŤ!“, sa neprihliada.
2.3 Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 1.3 sa neprihliada. Na ponuku, ktorá je v rozpore
s podmienkami VOS sa neprihliada.
2.4 O priebehu otvárania obálok Správca spíše zápisnicu, ktorú zašle bez zbytočného odkladu
Zabezpečenému veriteľovi.
2.5 Víťazom VOS sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky VOS, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Predmet speňažovania a ktorého ponuka bola odsúhlasená Zabezpečeným veriteľom. Zabezpečený veriteľ
je povinný vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas najvyššou ponúknutou kúpnou cenou najneskôr do 7 dní odo dňa
doručenia zápisnice z otvárania obálok Zabezpečenému veriteľovi. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk
o víťazovi VOS rozhodne Správca žrebom. Ak najvyššia ponúkaná kúpna cena bez DPH nepresiahne 50 %
súpisovej hodnoty Predmetu speňažovania, posúdenie ponúk Správcom bude podliehať súhlasu
Zabezpečeného veriteľa, ktorý je povinný vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas najneskôr do7 dní odo dňa doručenia
zápisnice z otvárania obálok Zabezpečenému veriteľovi. Zabezpečený veriteľ je oprávnený odmietnuť všetky
ponuky ako aj každú ponuku určenú správcom za víťaznú ponuku, a to najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia
zápisnice z otvárania obálok Zabezpečenému veriteľovi. Správca je oprávnený navrhnúť Zabezpečenému
veriteľovi odmietnutie všetkých predložených ponúk.
2.6 Správca oznámi víťazovi VOS, že sa stal víťazom VOS a zároveň ho vyzve, aby uhradil zvyšok ponúkanej
kúpnej ceny (víťazom VOS uhradená zábezpeka sa započítava do ním ponúkanej kúpnej ceny), a to najneskôr
do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia na konkurzný účet vedený v Sberbank Slovensko, a.s., IBAN: SK83
3100 0000 0042 0006 7451. Správca môže s víťazom VOS uzavrieť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení
ponúknutej kúpnej ceny.
2.7 Ak víťaz VOS v stanovenom termíne neuhradí zvyšok ponúkanej kúpnej ceny alebo akéhokoľvek dôvodu
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená zábezpeka sa stáva súčasťou oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa a Správca je oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou
ponukou na úhradu ním ponúknutej kúpnej ceny za podmienok stanovených v bode 2.6.
2.8 Neúspešným záujemcom Správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu na nimi uvedený účet.
Zároveň im oznámi, že ich ponuka nebola úspešná, avšak môžu byť oslovení podľa poradia výšky nimi
ponúkanej kúpnej ceny, na jej zaplatenie a uzavretie kúpnej zmluvy, v prípade, ak víťaz VOS v stanovenom
termíne neuhradí zvyšok ponúkanej kúpnej ceny alebo z akéhokoľvek dôvodu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu
so Správcom.
V Trnave dňa 09.06.2016
JUDr. Erik Bilský, správca
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K014004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL IB s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 692 751
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2015 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: REAL IB s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 692 751 oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať
do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Kontakt: tel.:

+421 45 202 89 38

Kontakt: e-mail: office@tkak.sk
kohut@tkak.sk

JUDr. Tomáš Kohút, správca úpadcu REAL IB s.r.o.

K014005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Lehota 56, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 216 500
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu ENERGIA s.r.o., so sídlom Čierna Lehota 56, 049 36 Slavošovce, IČO: 36
216 500 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), na základe žiadosti veriteľa
Energia Consulting, s.r.o., Prejtská 82/87, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 425 317, zvoláva schôdzu veriteľov
Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 06.07.2016 o 13.00 hod. (prezentácia od 12.45 hod!), na adrese sídla správcovskej
kancelárie správcu (t.j. Alžbetina 41, 040 01 Košice).

Predmetom schôdze veriteľov bude:
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1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Rozhodovanie o výmene správcu,
3. Rôzne, Záver.

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

V Košiciach, dňa 09.06.2016
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K014006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REAL IB s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 692 751
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2015 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: REAL IB s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 692 751 (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02.06.2016, sp. zn. 2K/97/2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 09.06.2016. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Kohút, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen,
Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975
59 Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania 2K/97/2015. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky
sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou
možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo 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). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č.
40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor REAL IB s.r.o, Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 692 751 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
2K/97/2015 dated on 2nd of June 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published on 9th of June 2016. The bankruptcy procedure was declared as of
this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Kohút, Námestie
SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Banská Bystrica
(District Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 2K/97/2015.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from
the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business
Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims
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Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application
of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which
the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal
reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in
Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the
application, whose establishment is bound to the 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). The delivery of the application to the trustee
has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of
right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has
the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in
which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor
does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of
non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise
the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence
or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence
or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee,
otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The
trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has
the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims,
who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
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). 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.

Vo Zvolene, dňa 09.06.2016
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In Zvolen, 9th of June 2016

JUDr. Tomáš Kohút, správca

JUDr. Tomáš Kohút, trustee

K014007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL SLOVAKIA a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 172
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves,
správca úpadcu STEEL SLOVAKIA a.s., so sídlom Učňovská 10, Košice - Šaca 040 15, IČO: 36 206 172, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 06.06.2016 do
kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Všeobecná zdravotná
poisťovňa. a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, v celkovej prihlásenej sume vo
výške 182,23 Eur. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K014008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SILOINVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 780
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Park Angelinum 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/50/2014 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/50/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Viera Luptáková, IČO : 42326915, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, správkyňa zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1687 (ďalej len „Správca“) ako konkurzný
správca úpadcu SILOINVEST s.r.o., IČO 31 732 780, Cukrovarská 26, Trebišov 075 01 (ďalej len „Úpadca“)
oznamuje,
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
Mesto Trebišov
M.R.Štefánika 862/2014
Trebišov
IČO : 00 331 996
Mesto Trebišov
M.R.Štefánika 862/2014
Trebišov
IČO : 00 331 996

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

474,- EUR

75

116,87,- EUR

76

V Košiciach, dňa 09.06.2016
JUDr. Viera Luptáková, správca

K014009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRASAN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Smokovec 4076, 062 40 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 653 715
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Vajdová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2013 S1392
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu TATRASAN, s.r.o., so sídlom Nový Smokovec 4076, 062 24 Vysoké Tatry, IČO: 31 653 715, na
základe záväzného pokynu zo dňa 21.03.2016 so súhlasom príslušného orgánu ponúka na predaj v 5. kole
hnuteľný majetok, ktorý je zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty, a to každú súpisovú zložku jednotlivo, za
najvyššiu ponuku zo súhlasom príslušného orgánu. Zástupca veriteľov si vyhradzuje právo rozhodnúť o odmietnutí
najvyššej ponuky, v prípade, že táto bude zjavne neadekvátna. Predmetom ponukového konania sú zložky:
č. 1-102, zapísané v OV 51/2014 zo dňa 14.03.2014 K004911 okrem položiek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 28,
30, 61, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100. Položka č. 46 je dostupná v počte 84 kusov.
Podmienky verejného ponukového konania: 1) Na podávanie ponúk je určených 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. 2) Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu
správcu zábezpeku aspoň vo výške 50% z ceny ponúkanej záujemcom, na účet vedený vo VUB, a.s., č. ú.
SK1202000000003237499958. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte úpadcu najneskôr posledný deň lehoty na
podávanie záväzných ponúk. Kúpna cena musí byť uhradená pri podpise zmluvy. V prípade, že úspešný záujemca
neuhradí kúpnu cenu, príp. nepodpíše zmluvu do 10 dní od výzvy, uhradí ako zmluvnú pokutu sumu 20 % z
ponúkanej ceny. Zmluvná pokuta bude príjmom všeobecnej podstaty. 3) Záväzné ponuky musia byť doručené na
adresu správcovskej kancelárie na ul. Zámočníčka 165/3, 068 01 Medzilaborce v zalepenej obálke opatrenej
obchodným menom úpadcu, spisovou značkou konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie a nápisom
„Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 dní od
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. 4)Správca neručí za technický stav hnuteľného majetku.
Medzilaborce, 09.06.2016
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Ing. Jana Vajdová, správca

K014010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Brtková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 262, 029 43 Zubrohlava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2016/S 1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Valéria Brtková, nar.: 06.10.1964, bytom: Školská 262, 029 43 Zubrohlava, sp.zn. správc.spisu: 1K/4/2016/S
1448, týmto podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamujem bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely
popierania pohľadávok veriteľov v konkurznom konaní sp.zn.: 1K/4/2016, ktorým je účet vedený vo VÚB, a.s., číslo
účtu: IBAN: SK64 0200 0000 0036 84063451.
V Žiline dňa 07.06.2016
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K014011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Brtková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 262, 029 43 Zubrohlava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2016/S 1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ 1. SCHôDZE VERITEĽOV
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Valéria Brtková, nar.: 06.10.1964, bytom: Školská 262, 029 43 Zubrohlava, sp.zn. správc.spisu: 1K/4/2016/S
1448, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.07.2016 (streda) o 10.00 hod. v sídle
kancelárie správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina (Mariánske námestie nad drogériou Teta smer od
pošty) s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
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5. Rôzne, záver
Pri zisťovaní účasti, veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby
predložia aktuálny výpis zo zákonom určeného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa (neplatí pre
advokáta) a doklad totožnosti.
V Žiline dňa 07.06.2016
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K014012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Kamenyík "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 489/7, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.8.1973
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/30/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/30/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
KP recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Vojtech Kamenyík "v konkurze", narodený: 28.8.1973, trvale
bytom: Škultétyho 489/7, 982 01 Tornaľa, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka
veriteľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s. , so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 , IČO: 31 383 408 v celkovej
výške 343,66 Eur doručená správcovi po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.

V Banskej Bystrici, dňa 09.06.2016
KP recovery, k.s., správca

K014013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Ragányová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 1190/35, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Sídlo správcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/25/2014 S1473
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/25/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu týmto podľa § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Prof. RNDr. Michal Tkáč, 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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K014016
Spisová značka: 2K/26/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Veronika Lengyelová, nar. 29. 01. 1979, trv. byt.
Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Veronika
Lengyelová, nar. 29. 01. 1979, trv. byt. Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Veronika Lengyelová, nar. 29. 01. 1979, trv. byt. Riazanská 681/56,
831 03 Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Milan Guťan, so sídlom kancelárie Školská 8, 811 07 Bratislava, značka
správcu S 1174.
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
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23. 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).
24. 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 6.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K014017
Spisová značka: 6R/1/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: L E H O R, spol.
s r.o., so sídlom Lietavská 16,
851 06 Bratislava, IČO: 35 754 524, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.
18022/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: L E H O R, spol. s r.o., so sídlom Lietavská 16, 851 06
Bratislava, IČO: 35 754 524
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: L E H O R, spol. s r.o., so sídlom Lietavská 16, 851 06 Bratislava, IČO:
35 754 524.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra,
zn. správcu: S1668.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b)
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevodu majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve
alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo akékoľvek zaťaženie majetku Dlžníka
zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, pôžičke alebo zmluvy o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov Dlžníkom;
e)
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníkom alebo k vzniku
ručiteľského záväzku Dlžníka;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
právne úkony bez primeraného protiplnenia alebo vykonanie zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
právne úkony ukracujúce záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
akékoľvek plnenie peňažného záväzku zo strany Dlžníka vo výške presahujúcej 6.500,- Eur alebo
viacerých peňažných záväzkov voči tomu istému subjektu vo výške presahujúcej sumu 13.500,- Eur v priebehu
šiestich mesiacov;
j)
zmluvy, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 9.000,- Eur;
k)
zmluvy, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť určitú
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viacerých peňažných záväzkov voči tomu istému subjektu vo výške presahujúcej sumu 13.500,- Eur v priebehu
šiestich mesiacov;
j)
zmluvy, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 9.000,- Eur;
k)
zmluvy, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka strpieť určitú
činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch mesiacov;
l)
právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch;
m)
plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
n)
všetky právne úkony, ktoré Dlžník vykoná voči osobe s ním spriaznenej alebo medzi Dlžníkom a
spriaznenými osobami veriteľov Dlžníka;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 122 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
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zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.6.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K014018
Spisová značka: 2K/60/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka cmx electronics, s.r.o., so sídlom Svrčia 7, 841 04
Bratislava, IČO: 35 925 540, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: cmx electronics, s.r.o., so sídlom
Svrčia 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 925 540, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného
správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Peter Zvara sídlo kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava značka
správcu S 1314, odmenu v celkovej výške 497,91 € a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 258,87 €, ktoré mu
budú vyplatené zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D
19, pol. reg. 99/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Peter Zvara sídlo kancelárie
Obchodná 2, 811 06 Bratislava značka správcu S 1314, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 902,92 €,
vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 213/2015, 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 6.6.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K014019
Spisová značka: 4K/25/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel Somorovský, nar. 01.01.1973, bytom Zapotok
70, 900 81 Šenkvice, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Daniel Somorovský, nar.
01.01.1973, bytom Zapotok 70, 900 81 Šenkvice, št. občan SR,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniel Somorovský, nar. 01.01.1973, bytom Zapotok 70, 900 81
Šenkvice, št. občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava,
IČO: 47 817 003, značka správcu S1731.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
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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

Súd ustanovuje do funkcie správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava,
IČO: 47 817 003, značka správcu S1731.
Obchodný vestník 114/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.06.2016
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

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

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

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

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
6.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a ozabezpečenú
zmene a doplnení
niektorých zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
12.
Pre každú
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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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).
Obchodný vestník 114/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.06.2016
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.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť 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
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov).
23.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 veta prvá ZKR). 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).

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 dňa 7.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K014020
Spisová značka: 4K/63/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Dareq s.r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, značka
správcu S1436, o návrhu obchodnej spoločnosti: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 808 851,35 €.
Súd návrh vo zvyšnej časti zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K014021
Spisová značka: 4K/63/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Dareq s.r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, značka
správcu S1436, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok,
rozhodol

Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska
cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 127 336,10 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
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nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K014022
Spisová značka: 3K/21/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SPVD116, s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12,
811 04 Bratislava, IČO: 46 816 721, právne zast.: HMG LEGAL, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ten Ba, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 864 567
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
3K/21/2016
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.6.2016
JUDr. Milena Daubnerová, 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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K014023
Spisová značka: 6K/25/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Tichomír Handlovský, nar. 02.12.1957, trvale
bytom Bratislava - Dúbravka, t. č. Koprivnícka 13, 841 01 Bratislava, občan SR, právne zastúpený: JUDr. Martin
Bajužík, advokát, so sídlom kancelárie Krasovského 13, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Mgr. Tichomír Handlovský, nar. 02.12.1957, trvale bytom Bratislava - Dúbravka, t. č. Koprivnícka
13, 841 01 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 272, preddavok vo výške 664,- Eur, vedený pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 109/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 8.6.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K014024
Spisová značka: 6K/40/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Kellerová,
nar. 06.12.1985, bytom Dudvážska 5101/8, 821 07 Bratislava, občan SR, zast. Bc. Bystrík Antalík, bytom
Malodunajská 3, 821 07 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13,
831 01 Bratislava, značka správcu: S 405
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, značka
správcu: S 405 z funkcie správcu úpadcu: Zuzana Kellerová, nar. 06.12.1985, bytom Dudvážska 5101/8, 821 07
Bratislava, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.6.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K014025
Spisová značka: 6K/56/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Matúš Šelestiak, nar.
17.03.1982, bytom E. F. Scherera 4799/36, 921 01 Piešťany, t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica
nad Váhom, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Oľga Kontšeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, značka správcu: S 1357, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov
rozhodol

Súd priznáva správcovi: Mgr. Oľga Kontšeková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
značka správcu: S 1357, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.6.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K014026
Spisová značka: 6K/40/2008
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Skyko spol. s r.o. " v
likvidácii", so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 35 922 095, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Róbert Havlát,
so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1243
rozhodol
Súd odvoláva: Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
zn. správcu: S 1243 z funkcie správcu úpadcu: Skyko spol. s r.o. " v likvidácii", so sídlom Michalská 5, 811 01
Bratislava, IČO: 35 922 095.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.6.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K014027
Spisová značka: 6K/29/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: D R U D A S, stavebné a opravárenské družstvo v
likvidácii, so sídlom Kopčianska 82, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 244, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Juraj
Bašnák, Černyševského 10, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: D R U D A S,
stavebné a opravárenské družstvo v likvidácii, so sídlom Kopčianska 82, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 244
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: D R U D A S, stavebné a opravárenské družstvo v likvidácii, so sídlom Kopčianska 82, 851
01 Bratislava, IČO: 00 684 244 predbežného správcu: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S 1636.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.6.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K014028
Spisová značka: 6K/66/2012

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Bohunická,
nar. 30.07.1960, bytom Hlavná 31, 900 27 Bernolákovo, občan SR, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k. s., so
sídlom kancelárie Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1429
rozhodol

Súd odvoláva: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, zn. správcu:
S 1429 z funkcie správcu úpadcu: Zuzana Bohunická, nar. 30.07.1960, bytom Hlavná 31, 900 27 Bernolákovo, občan
SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.6.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K014029
Spisová značka: 3K/17/2016
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: MATINI s.r.o., Drobného
16, 84101 Bratislava, IČO: 35796928
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: MATINI s.r.o., Drobného 16, 84101 Bratislava, IČO: 35796928 predbežného správcu: bnt
restructuring, k.s., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1598.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.6.2016
JUDr. Milena Daubnerová, sudca
K014030
Spisová značka: 4K/22/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CODECON spol. s r.o., so sídlom
Rovinka 325, 900 41 Rovinka, IČO: 00 685 020, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S1515, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava,
značka správcu S1515, z funkcie správcu úpadcu: CODECON spol. s r.o., so sídlom Rovinka 325, 900 41 Rovinka,
IČO: 00 685 020.
Súd ukladá : JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S1515,
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
podlieha konkurzu,
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Súd odvoláva: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava,
značka
správcu
S1515,
z funkcie správcu úpadcu:
CODECON
spol. s r.o., so sídlom Rovinka
325,
900 41 14.06.2016
Rovinka,
Obchodný
vestník
114/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
IČO: 00 685 020.
Súd ukladá : JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S1515,
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K014031
Spisová značka: 4K/36/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Petrom, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Kukučínova 8, 831 03 Bratislava, IČO: 35 908 017, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S1515, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava,
značka správcu S1515, z funkcie správcu úpadcu: Petrom, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Kukučínova 8, 831 03
Bratislava, IČO: 35 908 017.
Súd ukladá : JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S1515,
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K014032
Spisová značka: 4K/79/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LAMDA-MODRA spoločnosť
s.r.o., so sídlom Šúrska 34, 900 01 Modra, IČO: 00 588 911, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S1515, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava,
značka správcu S1515, z funkcie správcu úpadcu: LAMDA-MODRA spoločnosť s.r.o., so sídlom Šúrska 34, 900 01
Modra, IČO: 00 588 911.
Súd ukladá : JUDr. Miroslav Ňuňuk, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, značka správcu S1515,
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.6.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014033
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Cyril Fendek, Novozámocká č. 3210/21, 960 01
Zvolen, likvidátor spoločnosti Investičná spoločnosť SIZ, s.r.o. " v likvidácii", so sídlom Moyzesova č. 3367, 960 01
Zvolen, IČO: 36 057 754, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
8088/S, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Ing. Jozefa Oravca, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica do
funkcie predbežného správcu dlžníka Investičná spoločnosť SIZ, s.r.o. " v likvidácii", so sídlom Moyzesova č. 3367,
960 01 Zvolen, IČO: 36 057 754.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014034
Spisová značka: 4K/22/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Finity s.r.o., so sídlom Žihľava 85, 985 22 Cinobaňa, IČO:
31 382 371, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 6743/S, o
návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka PHS STROJÁRNE a.s., so sídlom Priemyselná 38,
966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 35 913 495, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:
Sa, vložka č. 925/S, o späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu n i e j e odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014035
Spisová značka: 4K/25/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Adam Šanta, nar. 12. 01. 1986, trvale bytom Kolkáreň
12/17, 976 81 Podbrezová, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, o späťvzatí návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie zastavuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu n i e j e odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014036
Spisová značka: 1K/63/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Allure IN, s.r.o., so sídlom Družby 35, 974 04 Banská
Bystrica, IČO: 46 403 612, zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 21012/S, o návrhu
predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a spoločnosti Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108, paušálnu odmenu v sume 663,88 Eur a úhradu preukázaných výdavkov v sume
133,45 Eur vzniknutých pri výkone predbežnej správy.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť odmenu a úhradu preukázaných výdavkov v
celkovej výške 797,33 Eur správcovi na č.ú. IBAN SK48 1100 0000 0029 2687 7155 z preddavku evidovaného pod
položkou denníka D 19 položka registra: 128 rok 2014, pod účt. dokladom 62. XI. 2014, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
V r a c i a navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
v sume 862,37 Eur.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť navrhovateľovi zvyšnú časť preddavku v sume 862,37
Eur, evidovanú pod položkou denníka D 19 položka registra: 128 rok 2014, pod účt. dokladom 62. XI. 2014 a to do 3
dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona 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 (ako má odvolací súd rozhodnúť), uviesť dátum a
podpis.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.06.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K014037
Spisová značka: 30K/16/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ján Krakovský, nar. 14.03.1973, bytom Čechovova 2734/28, 040
18 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska
5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1767.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1767.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
Poučenie:

uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 7.6.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014038
Spisová značka: 30K/17/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Stavako s.r.o. Košice - v likvidácii, so sídlom Zlatá Idka 242, 044
61 Zlatá Idka, IČO: 36 213 462 zast. Ing. Ján Simko, Kukučínova 14, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Nataša Kučerová so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040
01 Košice, zn. správcu: S996.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 7.6.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Pavel Varga, sudca
K014039
Spisová značka: 30K/20/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Agro poľnohospodárske družstvo
Vojnatina, 072 61 Vojnatina, IČO: 36 192 741 o odvolaní správcu podstaty z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Juraj Gavalčin, so sídlom kancelárie Platanová 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S909.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.6.2016
JUDr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K014040
Spisová značka: 30K/12/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Marcel Romančák, nar. 28.03.1978, bytom 072 04 Trhovište č.
101, 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: Marcel Romančák, nar. 28.03.1978, bytom 072 04
Trhovište č. 101.
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 7.6.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014041
Spisová značka: 31K/55/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ružena Filipová, narodená: 10.11.1963,
trvale bytom: Spišský Hrušov 166, 053 63 Spišský Hrušov o návrhu správcu podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so
sídlom kancelárie:
3283/17, 075
01 Trebišov,
zn.podľa
správcu:
na priznanie
paušálnej
odmeny
VydávaDargovská
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ružena Filipová, narodená: 10.11.1963,
trvale bytom: Spišský Hrušov 166, 053 63 Spišský Hrušov o návrhu správcu podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so
sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1474 na priznanie paušálnej odmeny
správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1474, paušálnu odmenu vo výške 414,93 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.6.2016
JUDr. Július Tóth,
K014042
Spisová značka: 31K/55/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ružena Filipová, narodená: 10.11.1963,
trvale bytom: Spišský Hrušov 166, 053 63 Spišský Hrušov o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1474 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 390,68 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 390,68 EUR
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 183/2015 správcovi podstaty, Ing. Jozef Litvák, CSc.,
so sídlom kancelárie: Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1474, na číslo účtu: 05082620897/0900,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.6.2016
JUDr. Július Tóth,
K014043
Spisová značka: 32K/4/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miroslava Gajdošová, narodená: 03.03.1986, trvale
bytom: Čordákova 1210/10, 040 23 Košice o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn.
správcu: S1132.
U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: Ing. Zuzana Schwartzová, so sídlom kancelárie: Vojenská 12, 040 01
Košice, zn. správcu: S1286.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 7.6.2016
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014044
Spisová značka: 31K/7/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Roland Billý, narodený: 31.10.1986, bytom: Na Kope
278/69, 040 16 Košice 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: Roland Billý, narodený: 31.10.1986, bytom: Na Kope 278/69, 040
16 Košice.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie: Holubyho 12,
040 01 Košice, zn. správcu: S1155 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 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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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
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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
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 6.6.2016
JUDr. Július Tóth,
K014045
Spisová značka: 31K/31/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: PM.INVESTOR s.r.o., so sídlom: Tolstého 22, 040 01 Košice, IČO: 45
725 098 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: PM.INVESTOR s.r.o., so sídlom: Tolstého 22,
040 01 Košice, IČO: 45 725 098.
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 7.6.2016
JUDr. Július Tóth,
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K014046
Spisová značka: 31K/63/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EAST INVEST s.r.o., so sídlom: Hlavná 88,
076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 191 880 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie:
Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S733, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, značka
správcu: S733, paušálnu odmenu vo výške 5.576,58 EUR vrátene DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 2.6.2016
JUDr. Július Tóth,
K014047
Spisová značka: 31K/63/2015

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EAST INVEST s.r.o., so sídlom: Hlavná 88,
076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 191 880, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice,
značka správcu: S733 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 225/2015 správcovi podstaty, JUDr. Jozef Urbánek, so
sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S733 na účet č. SK94 1111 0000 0011 2345 6010,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.6.2016
JUDr. Július Tóth,
K014048
Spisová značka: 27K/6/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Imrich Bitter, nar. 03.07.1967, bytom Štúrovo, F.
Rákocziho č. 1780/35, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Imrich Bitter BICOMP, so
sídlom Štúrovo, F. Rákocziho č. 1780/35, IČO: 14427591, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e spoločnosť: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom: Bratislava, Hviezdoslavovo
námestie č. 25, IČO: 47245611, za predbežného správcu dlžníkovi: Imrich Bitter, nar. 03.07.1967, bytom Štúrovo, F.
Rákocziho č. 1780/35, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Imrich Bitter BICOMP, so
sídlom Štúrovo, F. Rákocziho č. 1780/35, IČO: 14427591
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I/ U s t a n o v u j e spoločnosť: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom: Bratislava, Hviezdoslavovo
námestie č. 25, IČO: 47245611, za predbežného správcu dlžníkovi: Imrich Bitter, nar. 03.07.1967, bytom Štúrovo, F.
Rákocziho č. 1780/35, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom Imrich Bitter BICOMP, so
sídlom Štúrovo, F. Rákocziho č. 1780/35, IČO: 14427591
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 za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 7.6.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K014049
Spisová značka: 31K/21/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Marek Ostatný, nar. 16.07.1978, bytom
Nábrežná 4721/16, 940 73 Nové Zámky, ktorého správcom je Mgr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska
10, 851 01 Bratislava, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu zo dňa 15.4.2016
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 76/2016 dňa 21.4.2016 pod č. K 009109.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K014050
Spisová značka: 31K/10/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: VW WACHAL a.s., IČ: 25 567 225, so sídlom Tylova
220/17, 767 01 Kroměříž, Česká republika, právne zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolejšik, PhD., so
sídlom Radlinského 50, 921 01 Piešťany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AGRO - stavby s.r.o., so
sídlom Levická 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 538 108, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi AGRO - stavby s.r.o., so sídlom Levická 3, 949 01 Nitra, IČO: 36 538 108, predbežného
správcu Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 3, 949 01 Nitra, S1629.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K014051
Spisová značka: 32NcKR/8/2013
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Zoltán Lagin, nar.26.1.1988, bytom 941 23 Andovce č.548, o
návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Po v o ľ u j e oddlženie dlžníka Zoltán Lagin, nar.26.1.1988, bytom 941 23 Andovce č.548.
II.
Nitra.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr.Mareka Ďurana, adresa kancelárie Štefánikova 34, 949 01

III.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia
podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v
jednom kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka poskytnúť
správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 2.940 eur; ak táto suma presiahne 70%
čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume
najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V.
U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu
podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých
finančných prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.6.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K014052
Spisová značka: 31K/20/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Kubušová, narodená
03.09.1972, bytom Štúrova 1440/42, 949 01 Nitra, ktorého správcom je: JUDr. Mariana Zavacká, adresa kancelárie
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky v sume 365,26 eura pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd.
Odvolanie môže podať ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 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 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 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 O.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.6.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014053
Spisová značka: 31K/60/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : BRAMIL, s.r.o., so sídlom Metodova 61,
949 01 Nitra, IČO: 45 480 354, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o
určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu v sume 1
742,68 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13,
949 01 Nitra, časť priznanej paušálnej odmeny v sume 594,80 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 10/2015 do 3 dní po právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 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 O.s.p. ).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.6.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014054
Spisová značka: 31K/77/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Emília Šilhavíková, narodená
23.01.1940, bytom Zápoveď 20, 941 11 Palárikovo, ktorého správcom je: Ing. Ladislav Bódi, adresa kancelárie
Mariánska 6, 949 01 Nitra, o návrhu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu Emília Šilhavíková, narodená 23.01.1940, bytom Zápoveď 20, 941 11 Palárikovo,
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§205 ods.1 OSP)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.6.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K014055
Spisová značka: 1NcKR/2/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JUDr. Mária Šmajdová, nar. 21.3.1961,
bytom Janovík 69, 082 03 Janovík, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: JUDr. Mária Šmajdová, nar. 21.3.1961, bytom Janovík 69, 082 03 Janovík od
pohľadávok, ktoré vznikli do 21.3.2009 a ktoré zostali po zrušení konkurzu a po uplynutí skúšobného obdobia
neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
K o n č í skúšobné obdobie dlžníka: JUDr. Mária Šmajdová, nar. 21.3.1961, bytom Janovík 69, 082 03 Janovík.
Z a n i k á funkcia správcu: JUDr. Mareka Gulu, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov do
funkcie správcu dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 8.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, uznesenie
K014056
Spisová značka: 2NcKR/3/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jána Knapíka,
nar. 22.10.1947,
bytom Hromoš 46, 065 45 Hromoš, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Jána Knapíka, nar. 22.10.1947, bytom Hromoš 46, 065 45 Hromoš od pohľadávok,
ktoré vznikli do 29.9.2009 a ktoré zostali po zrušení konkurzu a po uplynutí skúšobného obdobia neuspokojené, čím
sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
K o n č í skúšobné obdobie dlžníka: Jána Knapíka, nar. 22.10.1947, bytom Hromoš 46, 065 45 Hromoš.
Z a n i k á funkcia správcu: Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 8.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K014057
Spisová značka: 2NcKR/4/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislawa Cieslika, nar. 8.5.1973, bytom
Železničná 141/40, 059 52 Veľká Lomnica, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Stanislawa Cieslika, nar. 8.5.1973, bytom Železničná 141/40, 059 52 Veľká Lomnica od
pohľadávok, ktoré vznikli do 29.7.2010 a ktoré zostali po zrušení konkurzu a po uplynutí skúšobného obdobia
neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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O d d l ž u j e dlžníka: Stanislawa Cieslika, nar. 8.5.1973, bytom Železničná 141/40, 059 52 Veľká Lomnica od
pohľadávok, ktoré vznikli do 29.7.2010 a ktoré zostali po zrušení konkurzu a po uplynutí skúšobného obdobia
neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
K o n č í skúšobné obdobie dlžníka: Stanislawa Cieslika, nar. 8.5.1973, bytom Železničná 141/40, 059 52 Veľká
Lomnica.
Z a n i k á funkcia správcu: JUDr. Jozefa Jaroščáka ml., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33,
085 01 Bardejov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 8.6.2016
JUDr. Tomáš Novák, samosudca
K014058
Spisová značka: 38K/3/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Play&Funny s. r. o. so sídlom Bratislavská
54, 911 06 Trenčín, IČO 47 117 214, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Play&Funny s. r. o. so
sídlom Bratislavská 54, 911 06 Trenčín, IČO 47 117 214, uznesením č.k. 38K/3/2016-112 zo dňa 13.05.2016 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2016
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K014059
Spisová značka: 38K/40/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so sídlom Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca,
IČO 00 200 115, uznesením č.k. 38K/40/2013-1789 zo dňa 13.05.2016 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO 30 796 482
na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 15/U-1 a 15/U-2 spolu vo výške 527,95
eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2016
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K014060
Spisová značka: 28K/37/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mothiva, s. r. o. v konkurze so sídlom
Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza, IČO 36 850 039, ktorého správcom je JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky
v konkurznom konaní, takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na
potvrdenie prevodu pohľadávky vo výške 30,00 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 10-DÚ TN-1, z
pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005 sa zamieta.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (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
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Okresný súd Trenčín dňa 7.6.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K014061
Spisová značka: 40K/16/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vladimír Macek, nar. 26.07.1980, bydliskom Partizánska
424/9, 914 51 Trenčianske Teplice, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Vladimír
Macek, nar. 26.07.1980, bydliskom Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Vladimír Macek, nar. 26.07.1980, bydliskom Partizánska 424/9, 914 51
Trenčianske Teplice.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01
Myjava, značka správcu S1504.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
40K/16/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
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vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K014062
Spisová značka: 28K/72/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Panák, nar. 02.06.1973,
bydliskom Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, ktorý ku dňu 30.04.2016 ukončil podnikateľskú činnosť pod obchodným
menom Peter Panák s miestom podnikania Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, IČO 40 497 445, ktorého správcom je
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o
návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz vyhlásený uznesením súdu č. k. 28K/72/2012-170 zo dňa 02.04.2013, ktoré bolo
zverejnené v obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 10.04.2013, vedený na majetok úpadcu Peter
Panák, nar. 02.06.1973, bydliskom Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín, za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, samosudkyňa
K014063
Spisová značka: 38K/27/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko ul. 9. Mája
595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan Slovenskej republiky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko ul. 9. Mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, takto
rozhodol
Z a č í n a sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Monika Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko ul. 9. Mája 595/4-7, 957
01 Bánovce nad Bebravou, občan Slovenskej republiky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z.).
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,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2016
JUDr. Hana Hubináková, samosudkyňa
K014064
Spisová značka: 23K/10/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Tomáš Fogas, nar.
24.7.1978, Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, správcom majetku ktorého je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie: Vajanského 40/7673, Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Tomáš Fogas, nar.
24.7.1978, Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, správcom majetku ktorého je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie: Vajanského 40/7673, Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol

Súd p o u k a z u j e správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Vajanského 40/7673, Trnava, preddavok na úhradu
nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu nákladov
konkurzu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 26/2016 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.6.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K014065
Spisová značka: 23R/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Absolon, s.r.o., IČO 45729484, Pekárska 11, Trnava,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 37512/T, o návrhu na povolenie
reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: Absolon, s.r.o., IČO 45729484, Pekárska 11, Trnava.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5.000 eur,
l)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
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§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. 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. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.6.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K014066
Spisová značka: 4K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Pivko, nar. 8.8.1961, bytom
013 22 Rosina 639, právne zastúpeného: Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 910, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Priznáva správcovi Mgr. Michalovi Mihovi, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 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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Priznáva správcovi Mgr. Michalovi Mihovi, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 6.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K014067
Spisová značka: 3K/14/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu úpadcu: GALVATECH, s.r.o., so sídlom Rudinská cesta 1330,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 385 760, správcom ktorého je Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie
Podzávoz 302, 022 01 Čadca, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva Mgr. Imricha Šimuláka, so sídlom kancelárie Podzávoz 302, 022 01 Čadca z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 7.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K014068
Spisová značka: 5K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ivan Pandula, nar. 19.10.1970, trvale bytom: Hôrky
159/6, 038 43 Kláštor pod Znievom (do 31.12.2009 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ivan Pandula CONCORDIA, s miestom podnikania: Hôrky 159, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 35389575), o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Ivan Pandula, nar. 19.10.1970, trvale bytom: Hôrky 159/6, 038 43
Kláštor pod Znievom (do 31.12.2009 podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ivan Pandula - CONCORDIA, s
miestom podnikania: Hôrky 159, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 35389575).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie 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/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
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Deň vydania: 14.06.2016

Okresný súd Žilina dňa 7.6.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K014069
Spisová značka: 2K/16/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Šenšel, nar. 17.09.1971, bytom
Hollého 1153/48, 036 01 Martin, adresa pre doručovanie: Horné Rakovce 5, 039 01 Turčianske Teplice, správcom
ktorého je: Mgr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
O p r a v u j e úvodnú časť, výrokovú časť a odôvodnenie nasledovných uznesení:
- č.k. 2K 16/2013-74 zo dňa 29.7.2012
- č.k. 2K 16/2013-95 zo dňa 19.9.2013
- č.k. 2K 16/2013-106 zo dňa 26.9.2013
- č.k. 2K 16/2013-109 zo dňa 26.9.2013
- č.k. 2K 16/2013-126 zo dňa 13.11.2013
- č.k. 2K 16/2013-154 zo dňa 15.5.2014
- č.k. 2K 16/2013-187 zo dňa 30.12.2014
tak, že namiesto nesprávneho označenia úpadcu Ing. Roman Šenšel má byť správne uvedené Roman Šenšel.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Žilina dňa 7.6.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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