Obchodný vestník 147/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.08.2016

K017692
Spisová značka: 4K/35/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Bagoňa, nar. 15.09.1984, bytom Šenkvická
198/13, 900 82 Blatné, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Bagoňa, nar.
15.09.1984, bytom Šenkvická 198/13, 900 82 Blatné, št. občan SR,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Bagoňa, nar. 15.09.1984, bytom Šenkvická 198/13, 900 82 Blatné,
št. občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Miroslav Kapolka, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava,
značka správcu S1259.
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
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podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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
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opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
23.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 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).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017693
Spisová značka: 4K/32/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ZFR s.r.o., so sídlom
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 47 365 820, správcom ktorého je: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.,
so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 866 555, značka správcu S1405, o vrátení
nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 866 555, značka správcu S1405, preddavok vo výške 1
659,70 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 135/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017694
Spisová značka: 4K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Tomáš Stupavský, nar. 14.08.1987, bytom Jána
Poničana 9, 841 07 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Tomáš
Stupavský, nar. 14.08.1987, bytom Jána Poničana 9, 841 07 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Tomáš Stupavský, nar. 14.08.1987, bytom Jána Poničana 9, 841 07
Bratislava, št. občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava,
značka správcu S1382.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
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o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
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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.

Bratislava, št. občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Obchodný vestník 147/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 01.08.2016
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava,
značka správcu S1382.
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
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podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
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 26.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017695
Spisová značka: 2K/37/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: BA Two, s. r. o., so sídlom Lermontova 18, 811 05
Bratislava, IČO: 36 791 024, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BA Two, s. r. o., so sídlom
Lermontova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 36 791 024
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: BA Two, s. r. o., so sídlom Lermontova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 36
791 024.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.7.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K017696
Spisová značka: 4K/33/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JETOIL, SE, so sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01
Malacky, IČO: 44 702 361, v mene ktorého koná likvidátor zo zoznamu správcov: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom
kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: JETOIL, SE, so
sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01 Malacky, IČO: 44 702 361,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: JETOIL, SE, so sídlom Malé Námestie 5000/5, 901 01 Malacky, IČO: 44 702 361,
predbežného správcu: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47
250 771, značka správcu S1664.
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 aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017697
Spisová značka: 2K/30/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: EDYPLUS s. r. o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01
Piešťany, IČO: 36 258 881, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GALLARD s. r. o., so sídlom
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 770 431 (ďalej len „Dlžník“)
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 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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 (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.7.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K017698
Spisová značka: 4K/20/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lukáš Zabák, nar. 24.07.1990,
bytom Družstevná 1424/18, 900 01 Modra, št. občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
kancelárie Panenská 13,
03a Bratislava,
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lukáš Zabák, nar. 24.07.1990,
bytom Družstevná 1424/18, 900 01 Modra, št. občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom
kancelárie Panenská 13, 811 03 Bratislava, značka správcu S1499, o vrátení nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Panenská
13, 811 03 Bratislava, značka správcu S1499, preddavok vo výške 663,88 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 84/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017699
Spisová značka: 4R/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FRANCIS, a.s., so sídlom
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 45 506 388, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu
S1240, o návrhu spoločnosti: SK 2 properties s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 48 254 398,
právne zast. Sympatia Legal, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 834, na vstup do
konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľovi: SK 2 properties s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava,
IČO: 48 254 398, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, IČO: FN 36924, s pohľadávkou v celkovej výške 685 017,89 €
zapísanej v zozname pohľadávok pod č. 36.
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 uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017700
Spisová značka: 4K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa-dlžníka: MODETAS s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05
Bratislava, IČO: 47 233 737, v mene ktorého koná súdom ustanovený likvidátor: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, bytom
Pribišova 31, 841 05 Bratislava, uznesením zo dňa 09.06.2016, č.k. 4K/13/2016 - 72, zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi: MODETAS s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05 Bratislava, IČO: 47 233 737, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 25.7.2016
Mgr. František Jančok, vyšší súdny úradník
K017701
Spisová značka: 4K/13/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MODETAS s.r.o., so sídlom Pribišova
31, 841 05 Bratislava, IČO: 47 233 737, v mene ktorého koná súdom ustanovený likvidátor: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa,
bytom Pribišova 31, 841 05 Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MODETAS s.r.o.,
so sídlom Pribišova 31, 841 05 Bratislava, IČO: 47 233 737, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 08 Bratislava,
IČO: 47 239 930, značka správcu S1598, odmenu v celkovej výške 663,88 € bez náhrady preukázaných výdavkov.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: Zoltán Menyhárd, nar. 26.09.1974, bytom Madridi utca 7, 1131 Budapešť,
Maďarsko, dlžníka: MODETAS s.r.o., so sídlom Pribišova 31, 841 05 Bratislava, IČO: 47 233 737, povinnosť zaplatiť
predbežnému správcovi: bnt restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 47 239
930, značka správcu S1598, odmenu v celkovej výške 663,88 €, a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, v lehote 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 uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K017702
Spisová značka: 4K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: General Manufacturing of Pharmaceuticals and
Medical Supply Company, so sídlom Al-Maya-Shabiattt Geffara, Líbya, právne zast. JUDr. Viktor Mišík, advokát, so
sídlom kancelárie Zámocká 1, 811 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOPHARMA
a.s., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 249 319,
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: SLOPHARMA a.s., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36
249 319.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02
Bratislava, značka správcu S1172.
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 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
od ustanovenia
do funkcie
podrobnú
Vydáva Ministerstvo
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a zabezpečovania
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veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR).
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.7.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K017703
Spisová značka: 6K/36/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Nina Roháčková, nar. 20.07.1977, trv. byt. Čsl.
Parašutistov 213/11, 831 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Nina Roháčková, nar.
20.07.1977, trv. byt. Čsl. Parašutistov 213/11, 831 03 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči Nina Roháčková, nar. 20.07.1977, trv. byt. Čsl. Parašutistov 213/11, 831 03
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.7.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K017704
Spisová značka: 1R/16/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka SWM corporation s.r.o., so sídlom J.
Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174, ktorého reštrukturalizačným správcom je JUDr. Alexander
Kasatkin, LL.M., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky Ing. Ľubica Balážová, nar. 22. 03. 1991, bytom 082 66 Hubošovce 43, na vstup do reštrukturalizačného
konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup veriteľa Ing. Ľubica Balážová, nar. 22. 03. 1991, bytom 082 66 Hubošovce 43 do
reštrukturalizačného konania namiesto veriteľa S-floor, s.r.o., so sídlom 082 66 Hubošovce 40, IČO: 36 463 990 pri
pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod č. 13 vo výške 36 249,11 Eur
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
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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K017705
Spisová značka: 1R/16/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka SWM corporation s.r.o., so sídlom J.
Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174, ktorého reštrukturalizačným správcom je JUDr. Alexander
Kasatkin, LL.M., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky spoločnosti PESMOL s.r.o., so sídlom Jarovnice 142, 082 63 Jarovnice, IČO: 47 419 563 na vstup do
reštrukturalizačného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup veriteľa PESMOL s.r.o., so sídlom Jarovnice 142, 082 63 Jarovnice, IČO: 47 419 563 do
reštrukturalizačného konania namiesto veriteľa S-floor, s.r.o., so sídlom 082 66 Hubošovce 40, IČO: 36 463 990 pri
pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod č. 13 vo výške 60 968,81 Eur
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017706
Spisová značka: 1R/16/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka SWM corporation s.r.o., so sídlom J.
Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174, ktorého reštrukturalizačným správcom je JUDr. Alexander
Kasatkin, LL.M., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky Radoslav Smolko, nar. 02. 01. 1979, bytom Sabinovská 222/5, 083 01 Jakubovany, na vstup do
reštrukturalizačného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup veriteľa Radoslav Smolko, nar. 02. 01. 1979, bytom Sabinovská 222/5, 083 01 Jakubovany do
reštrukturalizačného konania namiesto veriteľa S-floor, s.r.o., so sídlom 082 66 Hubošovce 40, IČO: 36 463 990 pri
pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod č. 13 vo výške 30 554,26 Eur
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení -ďalej len 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017707
Spisová značka: 2K/12/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KOVOD, a.s., so sídlom 974
01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 91, IČO: 36 052 957, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 694/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so
sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 12/2015 - 588 zo dňa 29. 06.
2016 povolil vstup nového veriteľa - František Habšuda, nar. 15. 02. 1951, bytom 972 13 Nitrianske Pravno, Štúrova
652/16 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - HALCO, s.r.o., so sídlom 972 13 Nitrianske Pravno,
Nádražná 81, IČO: 36 613 371. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 07. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.07.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K017708
Spisová značka: 1K/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa PaeDr. Ján Katreniak, nar. 23. 01.1958, bytom Slovenská
1190/32, 747 06 Opava, Kylešovice, ČR, trvalý pobyt Peťovská 15/20, 976 31 Vlkanová o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok jeho dlžníka - Ján Ridzoň, nar. 21.03.1976, bytom Jilemnického 465, 976 45 Hronec, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ján Ridzoň, nar. 21.03.1976, bytom Jilemnického 465, 976 45 Hronec.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, značka správcu S1751.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu
ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ZKR).
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4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.07.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K017709
Spisová značka: 30K/24/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zdenko Brenner, nar. 21.04.1980, bytom Magurská 13, 040 01
Košice, zast. Mgr. Peter Kocák, Rožňavská 8, 045 01 Moldava nad Bodvou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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: Zdenko Brenner, nar. 21.04.1980, bytom Magurská 13, 040
01 Košice.
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 25.7.2016
JUDr. Pavel Varga,
K017710
Spisová značka: 32K/13/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/13/2016
vo veci
navrhovateľa : Mgr. Stanislav Zeleňák
proti dlžníkovi: Ing. Peter Uličný
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň

13.9.2016

o

9,30

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 26. júla 2016
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/13/2016
vo veci
navrhovateľa: Mgr. Stanislav Zeleňák
a ním označených
veriteľov 1/ Mgr. Stanislav Zeleňák
2/ Československá obchodná banka, a.s.
3/ UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
4/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň

13.9.2016

o

9,30

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/B

hod.
posch.: 1

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Peter Uličný
, Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
a to
veriteľ č. 1.
veriteľ č. 2.
veriteľ č. 3.
veriteľ č. 4.

Mgr. Stanislav Zeleňák, Palárikova 3, 040 01 Košice,
Československá obchodná banka, a.s. , Michalská 18, 815 63 Bratislava,
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , Mamateyova 17, 850 05 Bratislava

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety
obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
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Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 26.7.2016
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Okresný súd Košice I dňa 26.7.2016
JUDr. Slávka Garančovská,
K017711
Spisová značka: 31K/36/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: OV - Tip, s.r.o., so sídlom: Gorkého 4, 040 01 Košice, IČO: 36 819 000 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
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.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
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)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 25.7.2016
JUDr. Július Tóth,
K017712
Spisová značka: 32K/4/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Gregor Finta, nar. 6.1.1975,
bytom Jelenecká 681/291A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom:
Gregor Finta - KOVOFIN, s miestom podnikania Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281,
ktorého správcom je JUDr. Róbert Hipp, so sídlom kancelárie Farská 33/I.posch., 949 01 Nitra, uznesením č.k.
32K/4/2014-833 zo dňa 24.5.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu Gregor Finta, nar. 6.1.1975, bytom Jelenecká
681/291A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Gregor Finta KOVOFIN, s miestom podnikania Jelenecká 291/A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 40 686 281, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.6.2016.
Okresný súd Nitra dňa 26.7.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K017713
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. Súd v y z ý v a úpadcu: 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, aby v lehote do siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol predbežnému správcovi:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom: Bratislava, Hviezdoslavovo námestie č. 25, IČO: 47245611,
súčinnosť požadovanú správcom vo výzve zo dňa 10.06.2016, ktorá bola úpadcovi doručená dňa 14.06.2016.
II. Súd p o u č u j e úpadcu, že ak neposkytne predbežnému správcovi požadovanú súčinnosť, súd
môže na návrh správcu nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie a môže mu uznesením uložiť na
návrh správcu pokutu do výšky 165 000,- eur ( slovom jednostošesťdesiatpäťtisíc eur ).
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 25.7.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K017714
Spisová značka: 2K/9/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: HAGO s.r.o., so sídlom Kalnická cesta
822/1, 934 01 Levice, IČO: 44 994 583, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka IE group, a.s., so sídlom
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
Hlavná 50, 080
01 Prešov,
IČO:
36 518 531,
takto republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: HAGO s.r.o., so sídlom Kalnická cesta
822/1, 934 01 Levice, IČO: 44 994 583, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka IE group, a.s., so sídlom
Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 518 531, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: IE group, a.s., so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36 518
531,
ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad,
ukladá správcovi 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,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/9/2016. 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 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „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", § 28 ods. 5 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). 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. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň 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. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd
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súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Obchodný vestník 147/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 01.08.2016
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 26.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017715
Spisová značka: 2K/10/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BRAVIS, a.s., so sídlom
Popradská 40, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 491 314, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom
kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, o návrhu spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi: BRAVIS, a.s., so sídlom Popradská 40, Stará
Ľubovňa 064 01, IČO: 36 491 314, prihlásených prihláškami na Okresnom súde Prešov v celkovej výške 33.968,64
eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 25.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017716
Spisová značka: 2R/4/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka PENAD s.r.o., so sídlom Slovenská 67, 080
01 Prešov, IČO: 36 588 440, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01
Humenné, o návrhu spoločností: GMT Consulting, s.r.o., so sídlom Popradská 57, 040 01 Košice, IČO: 36 478 261,
KOMI - PLUS, s.r.o., so sídlom Puškinova 20, 071 01 Michalovce, IČO: 31 722 661, NOVEL, spol. s r.o., so sídlom
Krivá 23, 040 01 Košice, IČO: 31 669 131, STUDIO 22 s.r.o., so sídlom Bajzova 1433/10, 040 01 Košice-Staré
Mesto, IČO: 44 331 100, MT CARGO SPEDITION, s.r.o., so sídlom Areál prekladisko Haniska, 040 66 Košice, IČO:
36 579 297, INTERPORT SERVIS, s.r.o., so sídlom Areál prekladisko Haniska, 040 66 Košice, IČO: 36 202 011, na
ich vstup do reštrukturalizačného konania, uznesením č. k. 2R/4/2015-261 zo dňa 13.06.2016,
I. p r i p u s t i l vstup spoločnosti GMT Consulting, s.r.o., so sídlom Popradská 57, 040 01 Košice, IČO: 36 478 261
ako veriteľa do reštrukturalizačného konania dlžníka PENAD s.r.o., so sídlom Slovenská 67, 080 01 Prešov, IČO: 36
588 440 namiesto pôvodného veriteľa FARLA MV, spol. s r.o., so sídlom Jarná 1345/12, 056 01 Gelnica, IČO: 36 200
743, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 27 v
celkovej výške 8.640,- eur a pod č. 28 v celkovej výške 7.620,- eur;
II. p r i p u s t i l vstup spoločnosti KOMI - PLUS, s.r.o., so sídlom Puškinova 20, 071 01 Michalovce, IČO: 31 722
661 ako veriteľa do reštrukturalizačného konania dlžníka PENAD s.r.o., so sídlom Slovenská 67, 080 01 Prešov, IČO:
36 588 440 namiesto pôvodného veriteľa FARLA MV, spol. s r.o., so sídlom Jarná 1345/12, 056 01 Gelnica, IČO: 36
200 743, v rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č.
50 v celkovej výške 9.750,- eur a pod č. 51 v celkovej výške 9.980,- eur;
III. p r i p u s t i l vstup spoločnosti NOVEL, spol. s r.o., so sídlom Krivá 23, 040 01 Košice, IČO: 31 669 131 ako
veriteľa do reštrukturalizačného konania dlžníka PENAD s.r.o., so sídlom Slovenská 67, 080 01 Prešov, IČO: 36 588
namiesto pôvodného veriteľa FARLA MV, spol. s r.o., so sídlom Jarná 1345/12, 056 01 Gelnica, IČO: 36 200 743, v
rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 22 v
celkovej výške 9.480,- eur a pod č. 24 v celkovej výške 8.570,88 eur;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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veriteľa do reštrukturalizačného konania dlžníka PENAD s.r.o., so sídlom Slovenská 67, 080 01 Prešov, IČO: 36 588
namiesto pôvodného veriteľa FARLA MV, spol. s r.o., so sídlom Jarná 1345/12, 056 01 Gelnica, IČO: 36 200 743, v
rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 22 v
celkovej výške 9.480,- eur a pod č. 24 v celkovej výške 8.570,88 eur;
IV. p r i p u s t i l vstup spoločnosti STUDIO 22 s.r.o., so sídlom Bajzova 1433/10, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO:
44 331 100 ako veriteľa do reštrukturalizačného konania dlžníka PENAD s.r.o., so sídlom Slovenská 67, 080 01
Prešov, IČO: 36 588 440 namiesto pôvodného veriteľa FARLA MV, spol. s r.o., so sídlom Jarná 1345/12, 056 01
Gelnica, IČO: 36 200 743, v rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa vedenej v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 33 v celkovej výške 15.120,- eur;
V. p r i p u s t i l vstup spoločnosti MT CARGO SPEDITION, s.r.o., so sídlom Areál prekladisko Haniska, 040 66
Košice, IČO: 36 579 297ako veriteľa do reštrukturalizačného konania dlžníka PENAD s.r.o., so sídlom Slovenská 67,
080 01 Prešov, IČO: 36 588 440 namiesto pôvodného veriteľa FARLA MV, spol. s r.o., so sídlom Jarná 1345/12, 056
01 Gelnica, IČO: 36 200 743, v rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa vedenej v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 49 v celkovej výške 15.120,- eur;
VI. p r i p u s t i l vstup spoločnosti INTERPORT SERVIS, s.r.o., so sídlom Areál prekladisko Haniska, 040 66
Košice, IČO: 36 202 011 ako veriteľa do reštrukturalizačného konania dlžníka PENAD s.r.o., so sídlom Slovenská 67,
080 01 Prešov, IČO: 36 588 440 namiesto pôvodného veriteľa FARLA MV, spol. s r.o., so sídlom Jarná 1345/12, 056
01 Gelnica, IČO: 36 200 743, v rozsahu prihlásenej pohľadávky pôvodného veriteľa vedenej v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 30 v celkovej výške 14.706,- eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2016.
Okresný súd Prešov dňa 26.7.2016
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K017717
Spisová značka: 1K/28/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Dlužanin, nar. 30.3.1983, bytom Cintorínska 5/5,
067 81 Belá nad Cirochou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Tomáš Dlužanin, nar. 30.3.1983, bytom Cintorínska 5/5, 067 81 Belá nad
Cirochou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 26.7.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K017718
Spisová značka: 40K/37/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa PRO CIVITAS s. r. o. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, IČO 45 869 464, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Gabriela Matúšová, nar.
17.04.1945, trvale bytom 916 24 Horná Streda 330, o vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - veriteľovi PRO CIVITAS s. r. o. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 45 869 464 sa
vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura zaúčtovaný pod pol.
D19 58/2014 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vrátila navrhovateľovi - veriteľovi PRO
CIVITAS s. r. o. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO 45 869 464 preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura zaúčtovaný pod pol. D19 58/2014.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.7.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017719
Spisová značka: 38K/40/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnú spoločnosť LUXOR a. s. so sídlom Školská
226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú
spoločnosť LUXOR a.s. so sídlom Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 123, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť LUXOR a. s. so sídlom Školská 226, 017 01
Považská Bystrica, IČO 36 327 123.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S628.
III. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín k sp. zn. 38K/40/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: 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 doručíVydáva
prihlášku
aj na súd
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2 zák. č.republiky
7/2005podľa
Z.z.).zákona
Za začiatok
lehoty
prihlásenie
pohľadávok do
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
č. 200/2011
Z. z. na
o Obchodnom
vestníku
konkurzu sa považuje adeň
nasledujúci
po
zverejnení
uznesenia
o
vyhlásení
konkurzu
v
Obchodnom
vestníku (§ 199
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
23
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

predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín k sp. zn. 38K/40/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Obchodný vestník 147/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 01.08.2016
VI. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: 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 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.).
VII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
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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
2 zák. č.
7/2005 Z.z.)
Obchodný vestník
147/2016odmietne (§ 23 ods.
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 01.08.2016
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 26.7.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K017720
Spisová značka: 40K/17/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nová rusko-slovenská
spoločnosť, s. r. o. v konkurze so sídlom Kasárenská 9, 911 01 Trenčín, IČO 31 575 706, ktorého správcom je JUDr.
Stanislav Demčák so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu S1581, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do
konania / resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Potvrdzuje sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 112 892,46 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod
č. 6/S-1 až 6/S-117.
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 podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 26.7.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K017721
Spisová značka: 25K/27/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OLIVER FINANCE LTD, IČ: C 66474, Room 4, Office 18,
Block 19, Vincenti Bld., Strait Street, Valetta VLT 1432, Malta, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INFOTEST
s.r.o., IČO: 46 469 940, Pekárska 14, 917 01 Trnava, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: INFOTEST s.r.o., IČO: 46 469 940, Pekárska 14, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.7.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K017722
Spisová značka: 25K/28/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Juršták, nar. 22.04.1988, Sotinská
1474/9, 905 01 Senica, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Vladimír Juršták, nar. 22.04.1988, Sotinská 1474/9,
905 01 Senica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.7.2016
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K017723
Spisová značka: 23K/16/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., IČO 17321123, Vysoká 9, 810
00 Bratislava, zast.: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: XIXO, s.r.o., IČO 31410278, Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, zapísaný v obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T, takto
rozhodol

Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: XIXO, s.r.o., IČO 31410278, Hlavná 991/39,
924 01 Galanta, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.7.2016
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K017724
Spisová značka: 25R/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AL- OCELL, s.r.o., IČO: 31 391 931, Kvetoslavov
181, 930 41 Kvetoslavov, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 8659/B, o
povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto

rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: AL- OCELL, s.r.o., IČO: 31 391 931, Kvetoslavov 181, 930 41
Kvetoslavov.
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
inej právnickej
osobe,
Vydáva
Ministerstvo
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dlžníka, ktorého hodnota predstavuje
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d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,

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 vestník
v y z ý v147/2016
a veriteľov, aby prihlásiliKonkurzy
svoje pohľadávky
v lehote 30 dní od povoleniaDeň
reštrukturalizácie.
Obchodný
a reštrukturalizácie
vydania: 01.08.2016
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 alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku vlastníctve dlžníka, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka
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 odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
g)
urobenie akéhokoľvek právneho úkonu nad rámec bežnej obchodnej činnosti, ktorý ukracuje záujmy
veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa § 10 ods. 1 ZKR
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako šiestich mesiacov
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže na plnenie s hodnotou nad 30.000 eur,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu
v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 30.000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom,
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe, ktoré predstavuje čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vrátane
uznania záväzku učineného v rámci konania o určenie popretej pohľadávky
o)
uznanie akejkoľvek dohody o urovnaní
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:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu 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 26.7.2016
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K017725
Spisová značka: 25K/20/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HALIFAX s.r.o., IČO: 45 920 737, Trnavská
cesta 4, 926 01 Sereď, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 32080/T,
takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi HALIFAX s.r.o., IČO: 45 920 737, Trnavská cesta 4, 926 01 Sereď, predbežného
správcu: INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ( § 202 ods.3 písm. a) O.s.p.).
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.7.2016
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K017726
Spisová značka: 23K/11/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ingrida Vašicová, nar. 4.4.1985,
Vidovany 190, 908 62 Dubovce, o odmene správcu do 1. schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Petrovi Kubikovi, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, paušálnu
odmenu vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.7.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.7.2016
JUDr. Jana Tóthová, Sudca
K017727
Spisová značka: 5K/12/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: NSO INVEST, spol. s r.o., so
sídlom Veľká Okružná 2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Metrostav Slovakia
a.s., so sídlom Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 19.07.2016 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 19.07.2016,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 19.07.2016 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, t.j. do 18.08.2016.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
27.09.2016 o 13.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby
sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľa: Mesto Považská Bystrica, IČO: 317667, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, veriteľa:
DOSA Slovakia, s.r.o., IČO: 36 412 678, so sídlom Dostojevského 12, 014 01 Bytča a veriteľa: STAVEX TOP, s.r.o.,
IČO: 36 429 805, so sídlom: 023 36 Radoľa 436, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa
koná dňa 27.09.2016 o 13.00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 25.7.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K017728
Spisová značka: 2K/21/2015

Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951,
bytom Bajzova 24, 010 01 Žilina, ktorého správcom je: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 27, 026 01 Dolný Kubín, takto

rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 09.03.2016 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 26 rok
2016, číslo účtovného dokladu 22/3-16, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Žilina dňa 26.7.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K017729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča 434, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/19/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Dôvod zápisu : majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu : 14.7.2016
typ súpisovej položky majetku : hnuteľný majetok
druh : osobné vozidlo
značka : FIAT
obchodný názov : BRAVO
rok výroby : 1999
evidenčné číslo : TN539DU
druh : AB HATCHBACK 3DV
farba : strieborná metalíza svetlá
stav: pojazdné, značne opotrebované
mena : EUR
VIN : ZFA18200004878824
súpisová hodnota : 250.-eur

K017730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča 434, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová zložka majetku č. 2
Iná majetková hodnota
Suma : 1 700.-eur
Mena : EUR
Právny dôvod vzniku . majetok úpadcu
Súpisová hodnota : 1 700.-eur
Deň zapísania majetku 14.7.2016
Dôvod zapísania majetku : podľa ustanvoenia § 67 ods.1 písm. a)

K017731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Májková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Gorazda 3002/3, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2016 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu: Natália Májková, nar. 03.07.1976, Sv. Gorazda č.
3002/3, 905 01 Senica, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a do-plnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli doručené do kancelárie správcu
prihlášky veriteľov :
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1 a 2: 5057,83€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 8.

BL Telecom debt, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 656,74€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 9.
JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Krupá 42, 919 65 Horná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2013 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zložka č. 19 - peňažná pohľadávka
právny dôvod vzniku : Zmluva o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere č. 2750296 1 02 a č. 2750296 4 01 s
vyhlásením ručiteľa Júlia Miková zo dňa 19.07.2005, súpisová hodnota - 6.644,00 € .

V Piešťanoch dňa 25.07.2016
JUDr. Stanislav Volár , správca

K017733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Krupá 42, 919 65 Horná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2013 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Stanislav Volár - správca úpadcu Ján Mika , nar. 30.01.1953 bytom 927 01 Horná Krupá - č.s. 42 v súlade so
Záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 30.11.2015 týmto vyhlasuje 1.kolo verejného ponukového konania
na predaj časti podniku, pozostávajúci z :
s.z. 01 - stavba - budova cukrárenskej výroby č.s. 21, postavená na parc.č. 52/2, zapísaná na LV č. 1107 pre k.ú.
Horná Krupá, spoluvl. podiel úpadcu 1/1, ako zabezpečený majetok,
s.z. 02 - pozemok - parc.č. 52/2 o výmere 101 m2, zast. plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 382 pre k.ú. Horná
Krupá, spoluvl. podiel úpadcu ½., spoluvlastnícky podiel ručiteľa ½, ako zabezpečený majetok,
s.z. 04 - pozemok - parc.č. 52/1 o výmere 415 m2, zast. plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1240 pre k.ú. Horná
Krupá, spoluvl. podiel ručiteľa 1/1, ako zabezpečený majetok a
s.z. 03 - pozemok - parc.č. 51/1 o výmere 599 m2, záhrady, zapísaný na LV č. 382 pre k.ú. Horná Krupá, spoluvl.
podiel úpadcu ½ , spoluvlastnícky podiel ručiteľa ½, ako nezabezpečený majetok.
Správca ponúka v 1. kole verejného ponukového konania formou predaja časti podniku za cenu podľa znaleckého
posudku za splnenia týchto ďalších podmienok :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca má možnosť zakúpenia podmienok predaja vo forme „Informačného memoranda“ na adrese Kancelárie
správcu - Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany.
Ponuky treba zaslať na adresu Kancelárie správcu, príp. doručiť osobne v lehote 30 dní od uverejnenia tejto ponuky
v zalepenej obálke s výrazným označením : „Ján Mika - predaj - 1.kolo (neotvárať)“. Na neskôr doručené ponuky
nebude možné prihliadať, pričom doručená ponuka je záväzná až do ukončenia príslušného kola predaja.
Záujemca zloží zálohu vo výške 10.000,00 € na účet správcu uvedený v Informačnom memorande.
Ponuka musí obsahovať : indentifikačné údaje záujemcu ( obchodné meno, sídlo, výpis z OR, IČO, príp. u fyzickej
osoby - osobné údaje ), označenie predmetu kúpy a návrh kúpnej ceny s dokladom preukazujúcim krytie
navrhovanej kúpnej ceny.
Po uplynutí lehoty na podanie ponúk budú ponuky otvorené v Kancelárii správcu o čom sa spíše Úradný záznam.
Správca v lehote 5 dní od otvárania prevedie vyhodnotenie formou zápisnice.
Kritériom pre vyhodnotenie je najvyššia ponuka ( min. vo výške znaleckého posudku ) a súčasne súhlas príslušného
orgánu a zástupcu veriteľov, ktorý bude daný najneskôr do 5 dní od vyhodnotenia.
Správca vyzve vyhodnoteného záujemcu po úhrade doplatku kúpnej ceny na uzatvorenie Zmluvy o predaji časti
podniku najneskôr v lehote 30 dní.
Neúspešnému uchádzačovi bude záloha vrátená do 5 dní. V prípade neúspešného 1. kola vykoná správca
opakované ponukové konanie.
Bližšie informácie možno získať v sídle správcu, príp. na č.t. 033 7733751.

K017734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chemkostav Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 4, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 443 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2016-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Chemkostav Trading, s.r.o. Humenné, so sídlom Štefánikova 4, 066 01
Humenné, IČO: 36 443 182 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením §-u 28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu
pohľadávok dňa 18.07.2016 zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:35 697 270.
Pohľadávku vo výške 1.408,15 Eur správca zapísal do zoznamu pod por. číslo 69/2016-S787.
V Prešove 27.07.2016
správca

K017735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD TEAM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 2/6903, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 323
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2015 S 1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
KONRES k. s., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava (ďalej aj „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu
AD TEAM, s.r.o., Mikovíniho 2/6903, Trnava, IČO 36 279 323, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na predaj
pohľadávok úpadcu, ktoré sú špecifikované v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank
Slovensko, a.s. (súpis majetku zverejnený v OV č. 49/16 dňa 11.3.2016).
PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA: Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené pohľadávky úpadcu,
ktorých súpis bol zverejnený v OV č. 49/16 dňa 11.3.2016.
PREDKLADANIE PONÚK: Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne do kancelárie správcu
alebo poštou na adresu správcu KONRES k. s., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA P1 - 36K/35/2015 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu. Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom
jazyku
a
musí
obsahovať:
a) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené,
telefónne
číslo
a
e-mail
účastníka,
b) označenie predmetu ponukového konania a navrhovaná odmena za postúpenie pohľadávok (ponuka musí byť
určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na odplatné
nadobudnutie
pohľadávok
úpadcu),
c) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ
ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk. Zápisnicu
z otvárania obálok s ponukami vyhlasovateľ ponukového konania bezodkladne po otvorení obálok zašle
príslušnému orgánu.
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA: Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky
doručené vyhlasovateľovi ponukového konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom
konaní neprihliada. Vyhlasovateľ ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk
ako aj právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového
konania avizuje iba víťaznému účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového
konania zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení
podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového
konania. Kritériom pre určenie najlepšej ponuky v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá odmena za
postúpenie. Najlepšia ponuka podlieha schváleniu zabezpečeného veriteľa, ako príslušného orgánu. Ak
zabezpečený veriteľ, ako príslušný orgán, najlepšiu ponuku neschváli, vyhlasovateľ ponukového konania nemôže
túto ponuku určiť ako víťaznú. Ďalšie informácie k predmetu ponukového konania je možné získať od správcu
telefonicky na tel. č. 0904/222 774 alebo e-mailom: konres@konres.sk

K017736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOBE SK, s.r.o. Spišská Belá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 937 273
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Anna Gaľová
Sídlo správcu:
Slnečná 39, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2014-S787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1K/20/2014
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Správca konkurznej podstaty úpadcu: KOBE SK, s.r.o. so sídlom Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá, IČO: 45
937 273 v zmysle ustanovenia § - u 28 ods. 3 ZKR oznamuje účastníkom konkurzu, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehote bola správcovi doručená dňa 18.07. 2016 prihláška veriteľa:
EE & MC Consult Next, SE so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany v sume 1.056,47 Eur.
Správca pohľadávku veriteľa zapísal do zoznamu pohľadávok pod poradové číslo 37/2014-S787.
V Prešove 27.07.2016
správca

K017737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JANREX, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúky 149, 020 53 Lúky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 727 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/31/2014 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/31/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 16.10.2014, číslo konania: 40K/31/2014-73, vydaným v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka JANREX, s.r.o., 149 Lúky 020 53, Slovenská republika, IČO: 36 727 041, Spoločnosť
zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17449/R ( ďalej len ako:
„úpadca“ ) o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok právnickej osoby, došlo k vyhláseniu konkurzu na majetok
navrhovateľa, zároveň došlo k ustanoveniu fyzickej osoby: Mgr. Branislav Zemanovič, sídlo kancelárie: Piaristická
44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 41 441 770, zapísanej v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1510, do správcu úpadcu, s dátumom zverejnenia uvedeného
uznesenia v Obchodnom vestníku OV 202/2014 dňa 22.10.2014, s účinkami zverejnenia dňa 23.10.2014.

Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu týmto podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, 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.

Veriteľský výbor ( príp. 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.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť mailom na adrese:
zemanovic@onlinespravca.sk, prípadne telefonicky na 032/651 38 25.

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

36

Obchodný vestník 147/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.08.2016

K017738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Brůžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 4886/59, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2015 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Anna Brůžová, Vám týmto ako zástupcovi veriteľov podľa ust. §
101 ods. 1 ZKR zasielam návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 221/2015 zo dňa 18.11.2015:
súp zložka majetku č. 1 - peňažná pohľadávka : celková suma 5.101,73 €, z toho istina vo
výške 1.795,32 €, príslušenstvo – úrok z omeškania vo výške 1.557,62 €, náklady z uplatnenia vo výške 1.748,79 €,
titulom nezaplatenia faktúry za vykonané stavebné práce, nárok priznaný rozhodnutím súdu, dlžník: Anna
Hollosiová - TIMAR, Gápľová 60, Prešov, IČO: 37 531 565, súpisová hodnota : 510,17 €
súp. zložka majetku č. 2 – peňažná pohľadávka : celková suma 5.453,46 €, z toho istina vo výške 1.343,79 €,
príslušenstvo – úrok z omeškania vo výške 2.662,25 €, náklady z uplatnenia vo výške 1.447,42 €, titulom
nezaplatenia faktúry za vykonané stavebné práce, nárok priznaný rozhodnutím súdu, dlžník: JJ PLASTIK, s.r.o., G.
Dusíka 2819/39, Trnava, IČO: 36 239 828, súpisová hodnota : 545,35 €
súp. zložka majetku č. 3 – hnuteľná vec : Rotačný laser RL – H2S, výrobné číslo : 312483, nachádzajúci sa
v skladových priestoroch na ul. Petrovanská 32, Prešov, súpisová hodnota : 3.000- €.
Na základe súhlasu zástupcu veriteľov Consumer Finance Holding, a.s., Kežmarok na vylúčenie majetku zo súpisu
dlžníka zo dňa 02.05.2016, správca vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníka súp. zložku majetku č. 1 a č. 2,
pričom toto vylúčenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 90/2016 zo dňa 11.05.2016.
Keďže na žiadny majetok dlžníka sa nevzťahovalo zabezpečovacie právo, do súpisu oddelenej podstaty nebol
zapísaný žiadny majetok.

Podľa ust. § 91 ods. 1 ZKR speňažovaním sa rozumie prevedenie všetkého majetku, ktorý podlieha konkurzu, na
peňažné prostriedky v eurách na účel uspokojenia veriteľov. Speňažením súp. zložky majetku č. 3 formou verejného
ponukového konania, bol z takto speňaženého majetku získaný výťažok vo výške 1 000,- €.
Na základe vyššie uvedeného za celkový výťažok zo speňaženia preto treba pokladať sumu vo výške 1 000,- €.
K súpisovým zložkám majetku, ktoré tvoria speňaženú všeobecnú podstatu správca priradil nasledujúce pohľadávky
proti podstate :
1. Pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 807,49 €. Tieto pohľadávky predstavujú paušálnu
odmenu správcu vo výške 597,49 € priznanú správcovi Uznesením konkurzného súdu sp. zn.
2K/53/2015-83 zo dňa 15.02.2016, súdne poplatky 12,- €, bankové poplatky vo výške 30,- € a odmena
správcu zo speňaženia vo výške 168,- €.

2. a) Správcovi patrí odmena za speňaženie vo výške 140,- € bez DPH. Odmena správcu bola vypočítaná podľa
ust. § 20 ods. 1 písm. c) vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z. v znení platnom v čase vyhlásenia konkurzu tak, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ust. § 20 ods. 1 písm. c) vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z. v znení platnom v čase vyhlásenia konkurzu tak, že
základom pre určenie odmeny podľa ust. § 13 ods. 2 cit. vyhlášky je suma vo výške 1 000,- €.
b) Podľa ust. § 10 cit. vyhlášky, ak je správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa
tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty. Keďže v danom prípade 20 % DPH zo sumy 140,- € je
čiastka vo výške 28,- €, celková odmena správcu predstavuje sumu vo výške 168,- €.
Z rozvrhovaného výťažku po odpočítaní priradených pohľadávok proti podstate, odmeny správcu z výťažku
a súdneho poplatku, na konečný rozvrh ostáva pre nezabezpečených veriteľov suma vo výške 192,51 €, ktorá sa
pomerne medzi veriteľov rozdelí nasledovne:

Vzhľadom na vyššie uvedené preto navrhujem schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty tak, aby nezabezpečení veritelia boli uspokojení
takto :

1. CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783, Panenská 7, Bratislava so zistenými nezabezpečenými
pohľadávkami v celkovej výške 987,29 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu uspokojuje vo
výške 3,- €.
2. Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, Hlavné námestie 12, Kežmarok so zistenými
nezabezpečenými pohľadávkami v celkovej výške 392,56 € sa podľa predmetného konečného
rozvrhu uspokojuje vo výške 1,19 €.
3. GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 31 595 537, Kapitulská 12, Banská Bystrica so zistenými
nezabezpečenými pohľadávkami v celkovej výške 14.703,97 € sa podľa predmetného konečného
rozvrhu uspokojuje vo výške 44,74 €.
4. HYDREX, s.r.o., IČO: 31 633 072, Partizánska 1877, Hriňová so zistenými nezabezpečenými
pohľadávkami v celkovej výške 7.727,41 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu uspokojuje vo
výške 23,51 €.
5. O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, Einsteinova 24, Bratislava so zistenými nezabezpečenými
pohľadávkami v celkovej výške 340,59 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu uspokojuje vo
výške 1,04 €.
6. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava so
zistenými nezabezpečenými pohľadávkami v celkovej výške 680,59 € sa podľa predmetného
konečného rozvrhu uspokojuje vo výške 2,08 €.
7. UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO: 35 730 978, Plynárenská 7/A, Bratislava so zistenými
nezabezpečenými pohľadávkami v celkovej výške 15.205,39 € sa podľa predmetného konečného
rozvrhu uspokojuje vo výške 46,28 €.
8. VB LEASING, spol. s r.o., IČO: 31 378 528, Košická 49, Bratislava so zistenými nezabezpečenými
pohľadávkami v celkovej výške 22 562,34 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu uspokojuje
vo výške 68,65 €.
9. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava so zistenými nezabezpečenými
pohľadávkami v celkovej výške 566,31 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu uspokojuje vo
výške 1,73 €.
10. Mesto Prešov, IČO: 00 327 646, Hlavná 73, Prešov so zistenými nezabezpečenými pohľadávkami v
celkovej výške 95,81 € sa podľa predmetného konečného rozvrhu uspokojuje vo výške 0,29 €.
V súlade s ust. § 101 ods. 1 a § 96 ods. 5 ZKR žiadam o schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v lehote do 15 dní od jeho doručenia. V prípade jeho
schválenia súčasne žiadam o oznámenie platobného miesta na poukázanie sumy podľa vyššie uvedeného
návrhu čiastkového rozvrhu.

JUDr. Vladimír Šatník
správca konkurznej podstaty
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K017739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Rusinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 26K/7/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, správca úpadcu Kristína
Rusinová, narodená: 09.07.1964, trvale bytom: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, týmto v súlade s ust. § 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 všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 22.07.2016 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

Ulica

Číslo Obec

Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Pekárska 16

PSČ

Štát

Handlová 97251 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma

380,56 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K017740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Katarína Lehoczki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 34/11, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty úpadkyne Jarmila Katarína Lehoczki, bytom
Sládkovičová 34/11, 059 21 Svit, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 02.09.2016 o 10.00 hod. s miestom
konania Hlavná 19, 080 01 Prešov.
Program schôdze veriteľov:
1.

Prezentácia

2.

Otvorenie schôdze

3.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

4.

Voľba zástupcu veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.

Rozhodovanie o výmene správcu

6.

Rôzne, záver

Deň vydania: 01.08.2016

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného ( Živnostenského )
registra SR. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a doklad
totožnosti.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K017741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Buričová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 37, 044 45 Trsťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/25/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/25/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty úpadcu Agáta Buričová, rod. Mackaničová, nar.: 30.12.1972, tr.
bytom Trsťany 37, 044 45 Trsťany, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ust. § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov/ďalej v texte len ZoKR/, ktorá sa bude konať dňa
09.09.2016 o 10.00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Jana Čepčeková, na adrese Námestie slobody 2, 066 01
Humenné(prezentácia veriteľov od 9.30 hod.).
Program schôdze je nasledovný: 1.Otvorenie schôdze verieľov,2.Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného
konania,3.Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZoKR,4. Voľba zástupcu veriteľov, 5.Rôzne,6. Záver.
Právo účasti 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.
Veritelia sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z
obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, spolu s dokladom totožnosti. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc
na zastupovanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Matúš Čepček, správca

K017742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Petrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Republiky 1001/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2007 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu: Ing. Vladimír Petrák, nar. 18.11.1955, Republiky 1001/17, 010 01 Žilina, podľa ustanovenia §96
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Správca úpadcu: Ing. Vladimír Petrák, nar. 18.11.1955, Republiky 1001/17, 010 01 Žilina, podľa ustanovenia §96
ods.2, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje veriteľom zámer zostaviť konečný rozvrh.
JUDr. Vladimír Herich, PhD.,správca

K017743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adlerova 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

31R/2/2016

Zápisnica o priebehu prvého zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka STEEL TRANS
s.r.o.
so sídlom Adlerova 1, 040 01 Košice, IČO: 313 674 160

Dátum: 25.07.2016, 14:35 hod.
Miesto: Congress Hotel Centrum / Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. /, na adrese Južná trieda 2/A, 043 23 Košice
(miestnosť Volt)
Zoznam prítomných (v súlade s prezenčnou listinou tvoriacou prílohu zápisnice zo schôdze veriteľov dlžníka
STEEL TRANS s.r.o., konanej bezprostredne pred zasadnutím veriteľského výboru):
·
·
·
·

BPT LEASING, a.s. v zastúpení Zsolt Sover, na základe plnej moci
Tatra Banka, a.s. v zastúpení Radoslav Pereksta, na základe splnomocnenia
OTP Banka Slovensko, a.s. v zastúpení Michaela Birošová, na základe plnej moci
správca Ing. Viliam Lafko, osobne

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

Prvé zasadnutie veriteľského výboru dlžníka zvolal správca Ing. Viliam Lafko bezprostredne po schôdzi veriteľov,
ktorá oboznámila prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom prvého zasadnutia
veriteľského výboru a konštatovala, že:
·
·

na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru a správca;
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
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2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca dlžníka STEEL TRANS s.r.o., Ing. Viliam Lafko vyzval prítomných členov veriteľského výboru na
hlasovanie o voľbe predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu
veriteľského výboru veriteľa: Tatra banka, a.s.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za -

2 hlasy, prítomných členov veriteľského výboru

Proti -

1 hlasov, hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Zdržal sa -

0 hlasov, hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 2 v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa Tatra banka, a.s.,

3. Záver
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil zvolávajúci zasadnutie - správca, ktorý prítomným poďakoval za ich
účasť.
Košice, 25.7.2016

Predseda veriteľského výboru:

Správca:

Tatra banka, a.s.

....................................................

...............................

v.z. Radoslav Pereksta

Ing. Viliam Lafko
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K017744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Svätuše
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2, 076 83 Svätuše
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 678 392
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2015 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka :

poradové číslo: 22
Označenie: peňažná pohľadávka
Dlžník: JUDr. Bartolomej Jakubčák, súdny exekútor, Nám. Slobody 13, 071 01 Michalovce, IČO: 35 517 948
Právny dôvod vzniku: výťažok z dražby majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu, ktorý nebol vyplatený
oprávnenému v exekučnej veci EX 253/15 pred vyhlásením konkurzu (§ 48 ZKR)
Suma: 53 449,88 Eur
Súpisová hodnota a mena: 53 449,88 Eur

Dôvod zapísania majetku do súpisu : Majetok zistený v zmysle § 73,74,75, 48 ZKR
Deň zaradenia : 27.07.2016
Deň zápisu : 27.07.2016

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K017745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Šulek "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maštinec 11, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1960
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Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K32/2013/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K32/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L ako správca úpadcu:
·

Vladimír Šulek „v konkurze“, so sídlom Maštinec 11, 980 13 Hrnčiarska Ves, nar.: 14.1.1960

týmto oznamuje, že zmenila sídlo správcovskej kancelárie v územnom obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici na
novú adresu:
·

Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín je vhodné si vopred
mletavayova@kprecovery.sk

dohodnúť

na

tel.:

+

421 48 285

11

03

alebo

e-mailovej

adrese:

V Banskej Bystrici, dňa 27.7.2016

KP recovery, k.s., správca

K017746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DELIVER PAPIER spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/36/2014-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/36/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania

Správca v konkurznom konaní: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, Bratislava, (ďalej len
„Správca“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do oddelenej a
všeobecnej podstaty úpadcu: DELIVER PAPIER spol. s r.o., sídlo: Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava, IČO:
35761148(ďalej len „Úpadca“). v súlade so záväzným pokynom na speňažovanie, udeleným príslušným orgánom –
oddeleným veriteľom Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 04.04.2016 a Okresným súdom Bratislava I, ktorý pri
výkone pôsobnosti veriteľského výboru uložil správcovi záväzný pokyn zverejnený v OV č. 118/2016 zo dňa
20.06.2016.

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

44

Obchodný vestník 147/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.08.2016

I.Predmetom predaja je časť podniku:

Predaj majetku sa uskutočňuje podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZoKR zorganizovaním ponukového konania.
Predmetom speňažovania sú nižšie uvedené veci ako časť podniku nie jednotlivo.

1 časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 0V2016 zo dňa 12.02.2016,
súpisové položky č. 5 – 6, peňažné pohľadávky:
·
·

Pohľadávka na základe Rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. č.k.: 6K/36/2014 – 154, zaplatenie sumy
vo výške 6 638,78 Eur voči konateľom úpadcu 1/ Zuzane Štavinovej a 2/ Miroslav Neve. Rozhodnutie
právoplatné a vykonateľné dňa 16.10.2015,
Pohľadávka na základe Rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. č.k.: 6K/36/2014 – 161, zaplatenie sumy
vo výške 6 000,00 Eur voči konateľom úpadcu 1/ Zuzane Štavinovej a 2/ Miroslav Neve. Rozhodnutie
právoplatné a vykonateľné dňa 10.03.2016,

2 Nehnuteľný majetok je zapísaný v súpise oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
( ďalej
aj ako „ Oddelený veriteľ“) a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 10/2015 .zo dňa 16.01.2015- nehnuteľnosti
zapísané na LV. č. 227 v k.ú. Kamenný Most, v súpisovej hodnote 300,00 Eur:
- pozemok par.č. 4175/2 o výmere 172 m2,
- stavba č.súp.- 484, zosilovacia stanica

II.Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu sa môžu informovať o predmete predaja na tel.č.: 0901 919180.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku do 15,00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia
záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie
dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.

Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,

·

musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,

i. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
ii. meno, priezvisko,
ii. bydlisko,
iii. dátum narodenia,
iv.vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v. fotokópiu preukazu totožnosti;
·

pri právnickej osobe:

i. obchodné meno,
ii. sídlo,
iii. IČO,
iv. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac,
v. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo
iného registra;
·

pri fyzickej osobe podnikateľovi:

i. meno, priezvisko,
ii. bydlisko,
i.
ii.

dátum narodenia,
IČO

iv. vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
v. fotokópiu preukazu totožnosti,
vi. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,

·
·
·
·
·

ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke opatrenej
výrazným označením „KONKURZ DELIVER PAPIER – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi,
·čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,

III.Termín a miesto otvárania obálok:
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu,
o čom bude spísaná zápisnica. O termíne, čase a mieste otvárania obálok správca emailom upovedomí oddeleného
veriteľa Slovenskú konsolidačnú,a.s. s tým, že Oddelený veriteľ má v prípade záujmu právo zúčastniť sa
otvárania obálok.

IV.Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V prípade, ak dôjde
k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom
o tom, ponuka ktorého záujemcu bude považovaná za najvýhodnejšiu.

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

46

Obchodný vestník 147/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.08.2016

Výsledky ponukového konania s uvedením najvýhodnejšej ponuky správca oznámi Oddelenému veriteľovi do 5
pracovných dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami písomne alebo emailom. Oddelený veriteľ má oprávnenie
odsúhlasiť alebo odmietnuť predloženú najvýhodnejšiu ponuku.
Správca má povinnosť písomne informovať Okresný súd Bratislava I o vyhodnotení I. kola ponukového konania.
Do 10 dní po obdržaní súhlasu Slovenskej konsolidačnej, a.s. s vyhodnotením II. kola ponukového konania,
správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka je víťazná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne
výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy,
Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do 10
dní odo dňa doručenia výzvy na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna cena musí byť uhradená pri uzatvorení kúpnej
ceny.

V.Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 28.07.2016

V Bratislave dňa 27.07.2016
JUDr. Vojtech Agner, správca

K017747
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:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K30/2014/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K30/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L ako správca úpadcu:
·

Vojtech Kamenyík „v konkurze“, bytom: Škultétyho 489/7, 982 01 Tornaľa, nar.: 28.8.1973

týmto oznamuje, že zmenila sídlo správcovskej kancelárie v územnom obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici na
novú adresu:
·

Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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421 48 285
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11

03

alebo

e-mailovej

adrese:

V Banskej Bystrici, dňa 27.7.2016

KP recovery, k.s., správca

K017748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Šenkár "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1977
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K48/2012 / S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K48/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L ako správca úpadcu:
·

Ladislav Šenkár „v konkurze“, bytom: Malohontská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota, nar.: 12.6.1977

týmto oznamuje, že zmenila sídlo správcovskej kancelárie v územnom obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici na
novú adresu:
·

Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín je vhodné si vopred
mletavayova@kprecovery.sk

dohodnúť

na

tel.:

+

421 48 285

11

03

alebo

e-mailovej

V Banskej Bystrici, dňa 27.7.2016

KP recovery, k.s., správca

K017749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Duda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 474/16, 73 542 Těrlicko Česká republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2015-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 01.08.2016

4K/40/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

11.Peňažná pohľadávka
právny dôvod:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac apríl 2016
celková suma:

163,06

mena:

EUR

dátum zápisu: 06.05.2016
12.Peňažná pohľadávka
právny dôvod:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac máj 2016
celková suma:

163,06

mena:

EUR

dátum zápisu: 06.06.2016
13.Peňažná pohľadávka
právny dôvod:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac jún 2016
celková suma:

163,06

mena:

EUR

dátum zápisu: 04.07.2016
V Bratislave dňa 27.07.2016
JUDr. Vojtech Agner , správca

K017750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/77/2015 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/77/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
JUDr. Marek Ďuran, správca, so sídlom: Štefánikova 34, 949 01 Nitra, správca úpadcu Ladislav Pálinkáš, nar.
25.10.1977, bytom Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo, spisová značka: 32K/77/2015, podľa § 92 ods. 1 písm. d)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25.10.1977, bytom Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo, spisová značka: 32K/77/2015, podľa § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) a v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 25, IČO: 31 335 004 zo dňa 29.04.2016 doručeným do kancelárie
správcu dňa 02.05.2016 a zo dňa 31.05.2016 doručeným do kancelárie správcu dňa 03.06.2016, s primeraným
použitím ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dobrovoľných
dražbách“),

vyhlasuje I. opakované kolo dražby (celkovo II. kolo dražby) nehnuteľného majetku
zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa

1. Označenie dražobníka:
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu: Ladislav Pálinkáš, nar. 25.10.1977, bytom Jesenského 83/59, 943 01
Štúrovo, sídlo kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra, IČO: 30 788 285, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1409
2. Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Mareka Ďurana, Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
3. Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Dražba sa bude konať dňa 07.09.2016. Otvorenie dražby bude o 08.00 hod. Začiatok prezentácie účastníkov
dražby je 30 minút pred začiatkom dražby.
4. Kolo dražby:
Prvé opakované kolo dražby (celkovo druhé kolo dražby). Dražba nemá povahu spoločnej dražby.
5. Účastníkmi dražby môžu byť:
Iba osoby spĺňajúce zákonné podmienky podľa § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktoré pred
začatím dražby správcovi predložia:
- doklad o zložení zábezpeky,
- doklad totožnosti,
- v prípade právnickej osoby úradný výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, v prípade fyzickej
osoby podnikateľa výpis zo živnostenského nie starší ako jeden mesiac,
- v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom, špeciálne splnomocnenie s úradne overeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe,
- číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe.
6. Predmet dražby:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v kat. úz. Štúrovo, obec Štúrovo, okres Nové Zámky zapísaná na LV č. 4606
ako:
·
·

parcela registra „C“, číslo parcely 3468/1, druh: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 213 m2,
stavba (popis stavby: BYTOVÝ DOM) so súpisným číslom 83 na parcele registra „C“ číslo 3468/1,
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byt č. 5 na 2. poschodí vo vchode č. 59, spoluvlastnícky podiel: 1/1, podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 8275/55689

(ďalej len „predmet dražby“)
7. Opis predmetu dražby:
Bytový dom súp. číslo 83, postavený na parcele 3468/1 v k.ú. Štúrovo je situovaný v rovinatom teréne mestskej
časti Štúrovo na Jesenského ulici v obytnej zóne. Ide o obytný dom so 4 nadzemnými podlažiami, má 1 samostatný
vstup. Pivničné kobky patriace k jednotlivým bytom sú situované na prízemí. Celkový počet bytov v dome je 8.
Dochádzková vzdialenosť od bytového domu do úplného centra mesta je do 10 minút pešej chôdze.
Byt č. 5, ktorý je predmetom dražby, sa nachádza na 2. poschodí, v krajnej sekcii. Pozostáva z 3 obytných
miestností (pôvodne zo 4 – priečka v detských izbách bola vybúraná a vznikla z 2 izieb 1 veľká izba) a príslušenstva
bytu. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, šatník, balkón a pivnica č. 5 nachádzajúca sa
v suteréne domu. Z chodby je prístup do 3 obytných miestností, kuchyne, kúpeľne, WC a šatníka. Balkón je
sprístupnený z obytnej miestnosti č. 1. Ide o kompletne zrekonštruovaný byt so štandardným vybavením
a s osadenou klimatizačnou jednotkou v obytnej miestnosti. Kompletná rekonštrukcia bola vykonaná v r. 2004.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
8. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Okrem zápisov uvedených na LV č. 4606 v Časti C: ŤARCHY pod Por.č.: 4, na predmete dražby neviaznu žiadne
práva a záväzky s ním spojené, ktoré by podstatným spôsobom ovplyvňovali hodnotu predmetu dražby.
Predmet dražby vydražiteľ nadobúda bez záložných práv. Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie
práva okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo,
ktoré zabezpečuje záväzok úpadcu v zmysle ust. §-u 93 ods. 2 ZoKR.
9. Cena predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená ako všeobecná hodnota nehnuteľnosti vo výške 44.000,- EUR (slovom:
Štyridsaťštyritisíc Eur) na základe Znaleckého posudku č. 47/2016 zo dňa 23.05.2016, ktorý vypracovala Ing. Alica
Bartúnková.
10. Hodnota najnižšieho podania a minimálne prihodenie:
Najnižšie podanie predstavuje sumu vo výške 40.000,- EUR (slovom: Štyridsaťtisíc Eur).
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 1.000,- EUR (slovom: Jedentisíc Eur).
11. Dražobná zábezpeka:
Je stanovená vo výške 4.000,- EUR (slovom: Štyritisíc Eur) a musí byť uhradená buď bezhotovostným bankovým
prevodom na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu SK76 1100 0000 0026 1151 0930, BIC kód:
TATRSKBX, alebo v hotovosti vkladom na tento bankový účet. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet
dražobníka najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby.
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť dražobníkovi v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom ani v hotovosti do pokladne.
Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky bude výpis z účtu / obratový prehľad účtu / potvrdený
príkaz na úhradu / potvrdený doklad o vklade na účet / predloženie bankovej záruky (záručnej listiny, v ktorej banka
vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka
vydáva udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej), banka je povinná plniť do
3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka)).
Po splnení vyššie uvedených podmienok sa účastník dražby zapíše do prezenčnej listiny prítomných osôb dražby a
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Po splnení vyššie uvedených podmienok sa účastník dražby zapíše do prezenčnej listiny prítomných osôb dražby a
bude mu pridelené dražobné číslo.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestali vydražiteľmi, vráti správca dražobnú
zábezpeku bankovým prevodom do 7 pracovných dní od konania dražby v prospech účtu, ktorý účastník písomne
oznámi dražobníkovi.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý sa nestane vydražiteľom,
dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby.
12. Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Vydražiteľ je povinný uhradiť
zostávajúcu časť ceny dosiahnutú vydražením najneskôr do 5 pracovných dní od udelenia príklepu, buď
bezhotovostným bankovým prevodom na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK76 1100 0000 0026
1151 0930, BIC kód: TATRSKBX, alebo vkladom na tento bankový účet úpadcu. Platbu je potrebné identifikovať
variabilným symbolom: 32772015 a pri fyzickej osobe uviesť meno, priezvisko a dát. narodenia a pri právnickej
osobe obchodné meno, sídlo a IČO.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je
vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je
povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
13. Nadobudnutie vlastníctva:
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.
Dražobník po obdržaní úhrady úplnej ceny dosiahnutej vydražením podá bez zbytočného odkladu na príslušnú
Správu katastra Návrh na vklad spolu s osvedčeným odpisom Notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení.
Dražobník po obdržaní úhrady úplnej ceny dosiahnutej vydražením vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu Notárskej zápisnice.
14. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.
15. Miesto, dátum a čas obhliadok predmetu dražby:
Obhliadky predmetu dražby sa budú konať v termínoch: dňa 18.08.2016 o 10.00 hod. a dňa 02.09.2016 o 10.00
hod. na adrese nehnuteľnosti úpadcu tvoriacej predmet dražby Jesenského 83/59, Štúrovo.
Obhliadku ponúkaného majetku a jej presný čas je potrebné dohodnúť so správcom minimálne tri dni vopred:
a. na tel.č.: 0903/756 866
b. mailom na adrese: a-k@duran.sk
Organizačné opatrenia: záujemca zúčastňujúci sa na obhliadke predmetu dražby sa preukáže dokladom totožnosti.
V prípade, že sa na obhliadku nenahlási žiaden záujemca, obhliadka sa konať nebude.
16. Notár osvedčujúci priebeh dražby:
JUDr. Iveta Grellová, PhD, so sídlom Štefánikova ul. č. 6, 949 01 Nitra.
17. Ďalšie podmienky postupu pri dražbe:
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Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné. Vstupné je 3,32
€ na osobu a deň. Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby.
18. Zmarenie dražby:
V prípade neuhradenia ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom po udelení príklepu, považuje sa to za
zmarenie dražby vydražiteľom a účinky príklepu sa rušia. 100 % výška dražobnej zábezpeky zložená takýmto
vydražiteľom sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby a zvyšok prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby,
ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená.
19. Poučenie podľa § 21ods. 2 – 6 Zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu. Ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu, je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná to oznámiť príslušnej správe katastra.
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. sú: navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu ohliadku predmetu
dražby.

V Nitre, dňa 26.07.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K017751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Machyniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 90/2051, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ďurove
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2016 S 546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2K/51/2016-48 zo dňa 19.07.2016 ( zverejnenie v OV č.
142/2016 dňa 25.07.2016 ) bol na dlžníka Ján Machyniak, nar. 14.02.1956, Sládkovičova 2051/90, Banská Bystrica.
vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján Ďurove, ul. Martina Rázusa 29, 984
01 Lučenec. Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn.: 2K/51/2016 S546 je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec a to v pracovných dňoch
v čase od 8.00 hod do 14.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať
písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle : 0903 540 591. JUDr. Ján Ďurove, správca
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K017752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.
1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Jozef Šopiak, nar.
30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353 (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp.
zn.: 2K/22/2016-50 zo dňa 19.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Jozef Šopiak, born on 30.03.1946, residence at 094 35 Soľ 353 (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to
inform that with the resolution of the District Court Prešov, No. 2K/22/2016-50 dated 19th of july 2016 bankruptcy
was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.07.2016.
Dňom 27.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published on 26th of july 2016. Bankruptcy was
declared on 27th of july 2016.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter
only „the BRA“ ) applies:
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1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie.
Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).

1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

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

2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - JUDr. Jana Čepčeková, správca, Námestie slobody 2, 066
01 Humenné, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Prešov, Grešova 3,
080 01 Prešov, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Jana Čepčeková, správca, Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the
court - Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the
period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
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period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered
sum (§ 28 sec. 3 BRA).

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).

5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).

6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).

6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
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conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).

7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7
ZKR).

8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing
the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§
28 sec. 7 BRA).

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
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to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

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

10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva
(§ 29 ods. 2 ZKR).

11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
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v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29
sec. 4 BRA).

14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 ZKR).

14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).

15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7
BRA).

17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
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).

17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be
delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater 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 Civil process order).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.

V Humennom dňa 27.07.2016
In Humenné, on 27/07/ 2016
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K017753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Nováková TIMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 410, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 115 823
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2014 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty o nasledujúci
majetok podliehajúci konkurzu:
Peňažná pohľadávka
Por.
Právny
Suma Mena
č.
vzniku
2.

2000,00 EUR preplatok

dôvod Meno a priezvisko/názov Súpisová
dlžníka
hodnota
Sociálna poisťovňa

2000,00 eur

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania do
súpisu

majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1
28.10.2015
písm. b) ZKR

Iná majetková hodnota
Por. Typ súpisovej zložky
Súpisová
Popis položky
č.
majetku
hodnota
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a
nespotrebovaná časť
3.
výdavkov správcu vo výške 199,41 eur, vedeného pod 199,41 eur
preddavku
položkou denníka D19 10614

Dôvod zapísania Deň zapísania
do súpisu
do súpisu
Uznesenie
Okresného
súdu 27.07.2016
Trnava

V Šali, dňa 27.07.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K017754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Okresný súd v Prešove uznesením č. k. 2K/22/2016-50 zo dňa 19.07.2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
143/2016 dňa 26.07.2016 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ
353 a ustanovil do funkcie správcu dlžníka JUDr. Jana Čepčeková so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
Správca týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania číslo 2K/22/2016, že v súlade s ustanovením §
85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení je možné do správcovského spisu
nahliadať v kancelárií správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné v pracovných dňoch: pondelok až piatok
počas úradných hodín od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou poštou: e-mail:
jana.cepcekova@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0915 954 474.
JUDr. Jana Čepčeková , správca
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K017755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Jenčo v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 72, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 35/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 35/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. v zast. JUDr. Rudolf Manik,
PhD., MBA, MHA - komplementár ako správca úpadcu Stanislav Jenčo v konkurze, Okružná 72, 071 01 Michalovce,
nar. 12. 10. 1971 týmto oznamuje, že do správcovského spisu môžu účastníci konania resp. ich zástupcovia
nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok - piatok v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu na
Národnej tr. 4 v Košiciach. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do správcovského spisu
možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla kancelárie správcu alebo na tel. čísle 0905 732 444 príp.
emailom na adrese rudomanik@gmail.com.

V Košiciach, dňa 20. 7. 2016

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

K017756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Poledno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 255, 900 45 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu Michal Poledno, dátum narodenia 30.06.1978, trvalý pobyt: Budovateľská
255, 900 45 Most pri Bratislave, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 05.09.2016 o 10:30 hod, v
kancelárii správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba
zástupcu veriteľov, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z
Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti. Poznámka: V prípade, že avizuje svoju účasť na schôdzi veriteľov počet veriteľov, ktorý kapacitne
prekračuje možnosti sídla správcu, oznámim zverejnením v Obchodnom vestníku zmenu miesta konania prvej
schôdze veriteľov.
Mgr. Milena Nosková, správca
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K017757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Jenčo v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 72, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K 35/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K 35/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. v zast. JUDr. Rudolf Manik,
PhD., MBA, MHA - komplementár ako správca úpadcu Stanislav Jenčo v konkurze, Okružná 72, 071 01 Michalovce,
nar. 12. 10. 1971, Slovenská republika oznamuje v zmysle čl. 54, ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady ( Európskej únie ) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní uverejneného 5. 6. 2015
v Úradnom vestníku Európskej únie ( Journal officiel de l’Union européenne ) a účinného 25. 6. 2015, že vo vyššie
uvedenom konkurznom konaní uznesením Okresného súdu Košice I z 11. júla 2016 sp. zn. 26 K 35/2016 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER
MANIK k. s. bola ustanovená za správcu.

Okresný súd uložil správcovi 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. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise na adresu kancelárie správcu pod spisovou značkou 26 K 35/2016. Pohľadávky prihlasujú
veritelia podľa slovenského zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZoKR“ /. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť podpísané veriteľom.
Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je podpísaná, na prihlášku sa v
konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj druh, poradie a právny
dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a v sume, do ktorej je
zabezpečená. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento udaj neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky
sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní 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 pripájajú listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce
nadobudnutie pohľadávky veriteľa. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ, ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa
osobitného predpisu / slovenský zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov / k prihláške
pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v
prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomnosti, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. K prihláške je povinný pripojiť aj listiny
preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomnosti prijal. Ak si veriteľ zástupcu na doručovanie
písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd
nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 ZoKR /. Účinky vyhlásenia
konkurzu nastavajú zverejnením tohto uznesenia v slovenskom Obchodnom vestníku / § 23 ods. ZoKR /. Podľa §
15a Občianskeho súdneho poriadku / ďalej len O. s. p. / účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14
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15a Občianskeho súdneho poriadku / ďalej len O. s. p. / účastník konkurzného konania má z dôvodov podľa § 14
ods. 1 O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého
dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolnosti spočívajúcich v postupe
sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada / § 197 ods. 6 veta druha a tretia ZoKR /.

V Košiciach, dňa 20. 7. 2016

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

Die Gesellschaft ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ( KG/societé en
commandite ) i. s. JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - Komplementär als Insolvenzverwalter von Stanislav
Jenčo v konkurze, Okružná 72, 071 01 Michalovce, nar. 12. 10. 1971, Slowakische Republik/République Slovaque
teil im Sinne von 54. Artikel, Absatz 1 und 2 der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (
Europäische Union/Union Européenne ) No. 848/2015 vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren im Amtsblatt der
Europäischen Union ( Journal officiel de l’Union européenne ) 5. 6. 2015 veröffentlicht publiziert und ab 25. 6. 2015
gültig mit, daβ in dem vorbezeichneten Insolvenzverfahren wurde durch Beschluss des Bezirkgerichtes Kosice I
vom 11. Juli 2016 No. 26 K 35/2016 das Insolvenzverfahren eröffnet und die Gesellschaft ADMINISTRATEUR
JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ( KG/societé en commandite ) zum Insolvenzverwalter bestellt.

Das Bezirksgericht erlegt dem Insolvenzverwalter die Pflicht auf, alle bekannten Gläubiger des Schuldners, deren
Hauptwohnsitz oder registrierter Sitz sich in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union als in der
Slowakischen Republik befindet, unverzüglich über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu informieren. Es fordert
die Gläubiger des Schuldners auf, innerhalb einer Frist von 45 Tagen nach Bekanntgabe des Insolvenzverfahrens
ihre Forderungen in einfacher Ausfertigung an die Anschrift des Büros des Insolvenzverwalters unter Angabe des
Aktenzeichens 30 K 40/2014 anzumelden. Die Forderungen melden die Gläubiger nach dem slowakischen Gesetz
Nr. 7/2005 GBl. über Insolvenzverfahren und Restrukturalisierungen sowie über die Änderung und Ergänzungen
einiger slowakischen Gesetze im Wortlaut späterer Vorschriften ( im Weiteren nur noch als "ZoKR" zitiert). In der
Anmeldung sind stets der Vor- und Nachname sowie die Wohnanschrift oder die Firmenbezeichnung und der Sitz
des Gläubigers und des Bankrotteurs, der rechtliche Grund für das Entstehen der Forderung, die Rangfolge der
Befriedigung der Forderung aus der allgemeinen Masse und die Summe der Forderung mit Aufschlüsselung nach
Sicherungssumme und Zubehör, sowie das Zubehör mit Aufschlüsselung nach dem Rechtsgrund ihrer Entstehung
anzuführen; Die Anmeldung muss auf dem vorgeschriebenen Formular eingereicht werden, welches mit der
Unterschrift des Gläubigers versehen werden muss. Anmeldungen, die diese Angaben nicht enthalten, nicht auf
dem vorgeschriebenen Formular eingereicht oder nicht unterzeichnet wurden, werden bei dem Insolvenzverfahren
nicht berücksichtigt. Wenn ein Gläubiger eine garantierte Forderung anmeldet, führt er in der Anmeldung auch
deren Art, die Rangfolge und den Rechtsgrund der Entstehung des garantierten Rechts zusammen mit der
Festlegung des Vermögens, mit welcher diese Forderung garantiert ist, an und dazu auch die Summe, bis zu
welcher diese Forderung garantiert ist. Wenn ein Gläubiger eine bedingte Forderung anmeldet, so führt er in der
Anmeldung auch die Bedingung an, von der die Begründung der Forderung abhängt. Sollte in der Anmeldung einer
bedingten Forderung diese Angabe fehlen, so wird die angemeldete bedingte Forderung im Insolvenzverfahren
nicht berücksichtigt. Forderungen sind in EURO zu stellen. Sollte eine Forderung nicht in EURO umgerechnet
gestellt werden, errechnet der Insolvenzverwalter durch Umrechnung laut Referenzumrechnungskurs, der von der
Europäischen Zentralbank oder der Nationalbank der Slowakei zum Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
festgelegt und bekannt gegeben wurde, die Summe der Forderung. Wird die Summe in einer Währung eingefordert,
die weder durch den Referenzumrechnungskurs der Europäischen Zentralbank noch der Nationalbank der Slowakei
festgelegt und bekannt gegeben wird, errechnet der Insolvenzverwalter die Summe der Forderung mit
fachkundlicher Sorgfalt. Der Anmeldung sind Urkunden beizufügen, welche die in der Anmeldung gemachten
Angaben belegen. Wird eine zedierte Forderung angemeldet, so sind der Anmeldung auch solche Urkunden
beizufügen, die belegen, wie der Gläubiger diese Forderung erworben hat. Wird die Forderung von einem Gläubiger
angemeldet, der verpflichtet ist, seine Buchhaltung gemäß Sondervorschrift ( das slowakische Gesetz Nr. 431/2002
GBl. über die Buchhaltung im Wortlaut späterer Vorschriften ) zu führen, so fügt er seiner Anmeldung auch eine
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GBl. über die Buchhaltung im Wortlaut späterer Vorschriften ) zu führen, so fügt er seiner Anmeldung auch eine
Erklärung bei, daβ er diese Forderung in seinen buchhalterischen Unterlagen führt. Sollte dies nicht geschehen, so
ist der Insolvenzverwalter verpflichtet, die in der Anmeldung beanspruchte Forderung abzulehnen. Wird eine
nichtfinanzielle Forderung eingereicht, so ist der Anmeldung ein Sachverständigengutachten beizufügen, in
welchem der Wert der nichtfinanziellen Forderung bestimmt wird. Wird einer solchen nichtfinanziellen Forderung
kein derartiges Sachverständigengutachten beigefügt, so wird die Anmeldung der nichtfinanziellen Forderung im
Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Verfügt der Gläubiger auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik
über keinen Wohn- oder anderen Sitz bzw. eine organisatorische Einheit seines Unternehmens, so ist er dazu
verpflichtet, in der Anmeldung einen solchen Vertreter für die Zustellung von Schriftsätzen anzuführen, der einen
Wohnsitz oder einen Sitz auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik hat; er hat der Anmeldung auch solche
Urkunden beizufügen, die belegen, daβ der von ihm benannte Vertreter die Vollmacht zum Empfang der
Schriftsätze angenommen hat. Bestimmt der Gläubiger keinen solchen Vertreter für die Zustellung der Schriftsätze
hat, so werden ihm die Schriftsätze nur durch Veröffentlichung in den slowakischen Handelsmitteilungen zugestellt.
Weder der Insolvenzverwalter noch das Gericht sind dazu verpflichtet, den Gläubiger zur Ergänzung oder Korrektur
einer unvollständigen oder unrichtigen Anmeldung aufzufordern.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Beschluss kann keine Berufung eingelegt werden ( § 198 Abs. 1 und § 22
Abs. 3 des ZoKR ). Die Wirksamkeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens tritt mit der Veröffentlichung dieses
Beschlusses in den slowakischen Handelsmitteilungen ( § 23 Abs. 1 ZoKR ) ein. Laut § 15a der slowakischen
Zivilprozessordnung ( im Weiteren nur noch als "O.s.p." zitiert ) ist der Teilnehmer eines Insolvenzverfahrens aus
Gründen gemäß § 14 Abs. 1 der O.s.p. berechtigt, gegenüber dem Richter, der die Sache verhandeln und
entscheiden soll, spätestens bis zum Ablauf der Frist für die Anmeldung der Forderungen den Vorwand der
Voreingenommenheit zu erheben. Auf später erhobene Einwände, auf wiederholt aus dem gleichen Grunde
vorgebrachte Einwendungen - sofern ein übergeordnetes Gericht bereits über diese befand - und vor allem auf
Einwände, die sich einzig und allein auf die Vorgehensweise des Richters bei dessen Handlungen in der
verhandelten Sache beziehen, nimmt das Gericht keine Rücksicht ( § 197 Abs. 6 Satz zwei und drei des ZoKR ).

Kosice, den 20. Juli 2016

JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – Komplementär

K017758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate (veriteľa Československá obchodná banka a.s.)
a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty ( veriteľa Československá obchodná banka a.s. ) .
Správca úpadcu LUKPER s.r.o. v konkurze so sídlom K Zornici 1654/18, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
36306215 sp. zn. 40R/1/2015 v zmysle § 96 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa Československá obchodná banka a.s. . Správca
zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa Československá obchodná
banka a.s.
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V zmysle § 96 ods.3 ZKR 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 a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Mária Belaňová správca

K017759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Červeňáková v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenského 24, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.8.1968
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 K 37/2015 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 K 37/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

podiel ½ na nehnuteľnostiach zapísaných na odbore katastra Okresného úradu v Košiciach v katastrálnom území
Severné mesto na LV č. 1076 ako:
- rodinný dom so súpisným číslom 1765
- parcela registra „C“ č. 2167/1 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 244 m2
- parcela registra „C“ č. 2167/2 záhrada s výmerou 123 m2

K017760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mehmedovič Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016/S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Lenka
Mehmedovič, nar. 18.04.1979, bytom Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, v konkurznom konaní vedenom na OS
Žilina pod sp. zn. 4K/9/2016 (ďalej aj ako len „Úpadca“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 16.09.2016 o 10.00
hod. v kancelárii správcu, na Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze, 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu, 3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 4. Voľba
zástupcu veriteľov, 5. Rôzne, 6. Záver.
Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
JUDr. Marian Ďurana, PhD. - správca
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K017761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučes Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lerchenfelder strasse 70/72, 010 80 Wien
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2016/S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
úpadcu Lukáš Kučes, nar. 20.11.1991, trvale bytom Lerchenfelder strasse 70/72, 1080 Viedeň, Rakúsko (posledný
pobyt v SR - ul. SNP 446, 013 25 Stráňavy), v konkurznom konaní vedenom na OS Žilina pod sp. zn. 4K/4/2016
(ďalej aj ako len „Úpadca“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 16.09.2016 o 08.30 hod. v kancelárii správcu, na
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o
činnosti správcu a stave konkurzu, 3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 4. Voľba zástupcu
veriteľov, 5. Rôzne, 6. Záver.
Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
JUDr. Miroslav Hlad - správca

K017762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 2039/11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o nasledujúci
majetok podliehajúci konkurzu.
Iná majetková hodnota
Por. Typ
súpisovej
Súpisová
Popis položky
č.
zložky majetku
hodnota
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a
nespotrebovaná časť
1.
výdavkov správcu vo výške 663,88 eur, vedeného pod 663,88 eur
preddavku
položkou denníka D 19 - 65/15
2.

zrážka zo mzdy

mzda za mesiac 11/2015 v rozsahu podliehajúcom
601,49 eur
konkurzu

3.

zrážka zo mzdy

mzda za mesiac 12/2015 v rozsahu podliehajúcom
408,30 eur
konkurzu

4.

zrážka zo mzdy

mzda za mesiac 01/2016 v rozsahu podliehajúcom
393,94 eur
konkurzu

5.

zrážka zo mzdy

mzda za mesiac 02/2016 v rozsahu podliehajúcom
362,21 eur
konkurzu

6.

zrážka zo mzdy

mzda za mesiac 03/2016 v rozsahu podliehajúcom

226,63 eur

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
Uznesenie
súdu Nitra

Okresného

05.02.2016

majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm b) 16.12.2015
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm b) 07.01.2016
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm b) 08.02.2016
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm b) 08.03.2016
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm b) 06.04.2016
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6.

zrážka zo mzdy

mzda za mesiac 03/2016 v rozsahu podliehajúcom
226,63 eur
konkurzu

7.

zrážka zo mzdy

mzda za mesiac 04/2016 v rozsahu podliehajúcom
125,30 eur
konkurzu

8.

zrážka zo mzdy

mzda za mesiac 05/2016 v rozsahu podliehajúcom
491,33 eur
konkurzu

Deň vydania: 01.08.2016
§ 67 ods. 1 písm b) 06.04.2016
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm b) 06.05.2016
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm b) 07.06.2016
ZKR

V Nitre, dňa 27.07.2016
JUDr. Fadi Fardous, správca

K017763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 206, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/26/2016 S1256
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/26/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Ľudovít Tóth, nar.
29.04.1961, 925 71 Trnovec nad Váhom 206 (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Trnava, sp. zn. 23K/26/2016 zo dňa 19.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.07.2016.
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. Michal Straka, so sídlom
kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd
Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika, k číslu konania 23K/26/2016. 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 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
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

69

Obchodný vestník 147/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.08.2016

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 pohľadávku 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 Ľudovít Tóth, born on 29.04.1961, living in 925 71 Trnovec nad Váhom 206 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, No. 23K/26/2016 dated
on 19th of July 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published in Slovak Commercial bulletin on 26th of July 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: JUDr. Michal Straka, Hlavná 6, 927 01 Šaľa, Slovak Republic. In one copy creditors lodge their claims to
the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic, to the No.
23K/26/2016. 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 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 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
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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 fulfillment 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 fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater 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 Šali, dňa 27.07.2016
In Šaľa, on 27.07.2016
JUDr. Michal Straka, správca
JUDr. Michal Straka, trustee
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K017764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BESTGRAIN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 833 161
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dana Jelinkova Dudzikova,so sídlom Dunajska 25,811 08 Bratislava,správca konkurznej
podstaty úpadcu BESTGRAIN s.r.o. so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 43833161 oznamuje
účastníkom konania,že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese Dunajská 25 ,811 08 Bratislava, v pracovných
dňoch v case od 8.30 hod do 14.30 hod.Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo mailom na jelinkova@advocare.sk
V Bratislave, dňa 27.7.2016
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K017765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 6, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom
konaní vedenom vo veci úpadcu: Jozef Stupavský, nar. 14. 10. 1967, Holubyho 6, 921 01 Piešťany.
Číslo účtu, založenom správcom vo VÚB, a.s., je: SK80 0200 0000 0037 0422 9851.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K017766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 206, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Straka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/26/2016 S1256
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/26/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ľudovít Tóth, nar. 29.04.1961, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 206 v
súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných hodinách 10:00 - 16:00. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť písomne na e-mailovej adrese správcu: info@spravcovska.com,
prípadne telefonicky na tel. č. 0905 707 782.
V Šali, 27.07.2016
JUDr. Michal Straka, správca úpadcu

K017767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Jonáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 831/20, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1974
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2NcKR46/2013/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2NcKR46/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L ako správca dlžníka v oddlžení:
·

Karol Jonáš, bytom: Mierová 831/20, 966 81 Žarnovica, nar.: 19.11.1974

týmto oznamuje, že zmenila sídlo správcovskej kancelárie v územnom obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici na
novú adresu:
·

Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Termín je vhodné si vopred
mletavayova@kprecovery.sk

dohodnúť

na

tel.:

+

421 48 285

11

03

alebo

e-mailovej

V Banskej Bystrici, dňa 27.7.2016

KP recovery, k.s., správca

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

73

adrese:

Obchodný vestník 147/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.08.2016

K017768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 6, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Jozef Stupavský, nar. 14. 10. 1967, Holubyho 6, 921 01 Piešťany, na deň 20.
9. 2016 o 11:00 hod. v kancelárii správcu: Radlinského 50, 921 01 Piešťany.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu.
5. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra účastníka, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K017769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Orichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1988
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom
konaní vedenom vo veci úpadcu: Monika Orichová, narodená 7. 1. 1988, Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava.
Číslo účtu, založenom správcom vo VÚB, a.s., je: SK54 0200 0000 0037 0423 2356.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

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

74

Obchodný vestník 147/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.08.2016

K017770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Orichová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1988
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Monika Orichová, narodená 7. 1. 1988, Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava, na
deň 20. 9. 2016 o 10:00 hod. v kancelárii správcu: Radlinského 50, 921 01 Piešťany.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu.
5. Záver.
Pri prezentácii účastníci predložia doklad totožnosti, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb aj výpis z
obchodného registra účastníka, právnickej osoby. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na
zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K017771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pavlus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucký Lieskovec 176, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.6.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako novoustanovený správca
konkurznej podstaty úpadcu: Ján Pavlus, nar.: 02.06.1983, bytom: 023 34 Kysucký Lieskovec 176, sp.zn.
správc.spisu: 3K/20/2015/S1448, týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu novoustanoveného správcu každý pracovný deň od 9.00
hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 907 479 599, príp. e-mailom:
lenka@madarova.sk
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V Žiline dňa 26.07.2016
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K017772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K - HOLZ spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstín 540, 919 05 Trstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 272 060
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2015 S98
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok na základe prihlášky pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu K – HOLZ spol. s r.o., 919 05 Trstín 540, IČO: 36 272 060, v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že dňa 26.7.2016 bola po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do kancelárie správcu súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok č. 1 a následne boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

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

Por.č.

Celková suma (EUR)
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166,73

84

35,81

85

239,92

86

79,66

87

4358,19

88

12759,30

89

17756,15

90

232,60

91

1240,60

92

7754,26

93

30,13

94

60,00

95

180,70

96

301,33

97

200,09

98

1200,50

99

2000,99
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1287,40
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125

1659,69
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1659,69
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131

1659,69
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30,00
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60,00

137

60,00

138

60,00
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60,00
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60,00
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K017773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Buričová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 37, 044 45 Trsťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/25/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/25/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1701, správca úpadcu: Agáta
Buričová,nar. 30.12.1972, tr. bytom 044 45 Trsťany 37 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia §
76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.

Iná majetková hodnota:
Typ súpisnej zložky majetku: Peňažné prostriedky na účte úpadcu, Mena: Euro, Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 510,32,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, §67
ods. 1 písm. a) zák.č. 7/2005 Z.z., Dátum zápisu do súpisu majetku: 27.07.2016
Typ súpisnej zložky majetku: Zrážka z príjmu úpadcu za mesiac 07/2016, Mena: Euro, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 73,13,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu,
§67 ods. 1 písm. a) zák.č. 7/2005 Z.z., Dátum zápisu do súpisu majetku: 27.07.2016

V Michalovciach, dňa 27.07.2016

___________________________
JUDr. Matúš Čepček
správca Úpadcu
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zn. správcu: S 1701

K017774
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 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:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov úpadcu Monika Miklášová, nar. 25.6.1973, bytom Beckov 342, 916 38.
Spisová značka: 40K/12/2016 S1070
Dátum a čas konania: 26.07.2016 o 15.00 hod
Miesto konania: kancelária správcu, M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Prítomní: predseda schôdze: JUDr. Peter Frajt, správca
zapisovateľka: Jana Křižánková
Prítomní veritelia:
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., počet hlasov: 21.378
Celkový počet hlasov prítomných veriteľov: 21.378
Nadpolovičná väčšina hlasov prítomných veriteľov potrebná na prijatie uznesenia: 10.690
Priebeh schôdze:
Správca konštatuje, že schôdza veriteľov je uznášania schopná.
1. Správa o stave konkurzu a činnosti správcu: Správca informoval prítomného konkurzného veriteľa o svojej
činnosti do konania prvej schôdze veriteľov, oznámil prítomnému veriteľovi, že celková výška prihlásených
pohľadávok je 48.832,82 €, z toho v základnej prihlasovacej lehote je prihlásená a zároveň zistená suma 26.479,30
€. Zároveň veriteľa informoval o stave úpadcovho majetku, ktorý tvorí len zostatok na účte vo výške 1.700,- €.
Správca vyzval zamestnávateľa úpadcu na vykonávanie zrážok zo mzdy.
2. Rozhodovanie o výmene správcu: Prítomný veriteľ nenavrhol do funkcie nového správcu.
3. Voľba zástupcu veriteľov: Predseda schôdze za zástupcu veriteľov navrhol veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s.. Za prijatie tohto uznesenia hlasoval prítomný veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. s počtom hlasov 21.378,
proti nebol žiaden. Schôdza veriteľov prijala toto Uznesenie: Veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom
Bajkalská 30, Bratislava bol zvolený za zástupcu veriteľov.
4. Na výzvu predsedu schôdze prítomný veriteľ neuplatnil námietky proti uzneseniu prijatému schôdzou veriteľov.
5. Prvá schôdza veriteľov bola skončená o 16:00 hod.
V Považskej Bystrici, dňa 26.7.2016
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JUDr. Peter Frajt, správca

K017775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 4, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 127
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/42/2015 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/42/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ľubica Gregušková, správca úpadcu EREZ s.r.o., so sídlom Trieda KVP 4, 040 23 Košice , IČO: 36 575 127
zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 30.08.2016 o 10,00 hod. v budove Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
miestnosť č. 217 nachádzajúca sa 2. poschodí.

Program schôdze:
1. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu.
2. Voľba zástupcu veriteľov.

Prezentácia veriteľov sa začne o 9,30 hod. Pri prezentácii veritelia a ich zástupcovia predložia doklad totožnosti,
aktuálny výpis z obchodného alebo iného registra, plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie

V Spišskej Novej Vsi, dňa 27.7.2016
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K017776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Burdová ADAMKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnička 17, 957 03 Dubnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 201 962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/49/2014 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/49/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. §81 ods.1 a 2 zák. č. 7/205 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vylučuje správca nižšie uvedený majetok
zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu , ktorej podstata bola zverejnená v OV č. 217/2015 zo dňa 11.11.2015
K024515.Správca vylučuje majetok všeobecnej podstaty a to : a) obchodný podiel v obchodnej spoločnosti :
TEMPO TRADE, s.r.o. so sídlom, Palárikova 2774 , Čadca 02201, IČO: 36413909, súpisová hodnota : 1.-eur b)
obchodný podiel v obchodnej spoločnosti : SUNCOM, s.r.o. so sídlom Kutlíková 17, Bratislava 852 50, IČO :
45459568, súpisová hodnota :1.-eur

K017777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jagelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2016 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca úpadcu: Jozef Jagelka, nar. 07.09.1972, podnikajúci pod obchodným
menom Jozef Jagelka PROSTAV, s miestom podnikania Veterná 157/4-31, 029 01 Námestovo, IČO: 33755451
v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej len ZKR) v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 22.09.2016 o 10,00 hod., v sídle správcu konkurznej podstaty, ul. Jesenského
29, 036 01 Martin, prvé poschodie, s nasledujúcim predmetom rokovania: 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2.
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR 3. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze
veriteľov 4. Voľba veriteľského výboru 5. Rôzne 6. Záver
Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia overené plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie
a preukaz totožnosti.

V Martine, dňa 27.07.2016
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K017778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Labina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunová Teplica 128, 049 32 Kunová Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Lisák
Sídlo správcu:
Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2016 S1460
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Lisák, správca, Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce, správca úpadcu dlžníka Gabriel Ladina,
narodený 30.05.1980, trvale bytom Kunová Teplica 128, 049 32 Štítnik, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet
vedený vo VÚB Banka a.s., číslo účtu: IBAN : SK33 1100 0000 0080 1608 2529, na ktorý možno skladať kauciu v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedený vo VÚB Banka a.s., číslo účtu: IBAN : SK33 1100 0000 0080 1608 2529, na ktorý možno skladať kauciu v
súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Lisák, správca

K017779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Labina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunová Teplica 128, 049 32 Kunová Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Lisák
Sídlo správcu:
Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2016 S1460
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Vladimír Lisák, správca, Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce, správca dlžníka Gabriel Ladina, narodený
30.05.1980, trvale bytom Kunová Teplica 128, 049 32 Štítnik,, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16.09.2016
o 10.00 hod v kancelárii správcu Sama Chalúpku 10, 071 01 Michalovce s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu
5. Záver

Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať platným
splnomocnením.

JUDr. Vladimír Lisák, správca

K017780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Pandula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hôrky 159/6, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1970
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu S1731 ako
správca úpadcu: Ing. Ivan Pandula, nar.: 19.10.1970, 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: 35 389 575), v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet IBAN SK67 0900 0000 0051 1589 8204, BIC:
GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K017781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Hrušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/16/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 25, IČO 35 792 752
Prihlásená suma celkom: 2.360,03,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 6-PCS-1 a 6-PCS-2
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K017782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Poláček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 36/5314, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1968
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA

zo schôdze veriteľov úpadcu: Ing. Peter Poláček, bytom Tatranská 5314/36, 940 02 Nové Zámky, narodený
21.05.1968, RČ XXXXXX/XXXX, konanej dňa 25.07.2016 o 10:30 h v kancelárii správcu na adrese: SNP 56, 934 01
Levice

1. bod programu: Otvorenie schôdze

Vážení prítomní veritelia,

dovoľte, aby som Vás privítal na prvej schôdzi konkurzných veriteľov v konkurznej veci vedenej na majetok úpadcu
Ing. Peter Poláček, bytom Tatranská 5314/36, 940 02 Nové Zámky, narodený 21.05.1968, RČ XXXXXX/XXXX
(ďalej len „Úpadca“), Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.04.2016 v konaní vedenom pod sp. zn.
32K/2/2016, č. k. 32K/2/2016-131, uverejneným v Obchodnom vestníku OV 75/2016 pod zn. K009009 dňa
20.04.2016, ktorým súd súčasne otvoril konkurz.

Predmetným uznesením bola za správcu ustanovená komanditná spoločnosť G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 47 254 831, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR
pod č. S 1719 (ďalej len „Správca“). Ako komplementár spoločnosti Správcu som oprávnený za Správcu konať,
a preto podľa § 35 ZKR budem dnešnej schôdzi predsedať.

Dnešná schôdza veriteľov bola zvolaná dňa 25.07.2016 oznámením veriteľom prítomným na prvej schôdzi veriteľov,
ktorá sa konala dnes, t.j. dňa 25.07.2016 o 09:30 h s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Záver

Na schôdzi veriteľov sú prítomní veritelia podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
Podľa § 35 ods. 3 ZKR je schôdza veriteľov uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na
schôdzi veriteľov hlasovať. Vzhľadom na skutočnosť, že na dnešnej schôdzi je prítomný aspoň jeden veriteľ
s právom hlasovať, Správca skonštatoval, že schôdza konkurzných veriteľov je uznášania schopná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na schôdzi veriteľov je podľa prezenčnej listiny prítomná veriteľka: Ing. Gabriela Horňáčková, trvale bytom:
Nerudova 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika v zastúpení: DEDÁK & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Mlynské
Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 906 464, prítomný: Mgr. Boris Stancl, advokátsky koncipient na základe
Poverenia zo dňa 18.07.2016.

Prítomný jeden veriteľ má spolu 25 014 hlasov, na platné uznesenie sa v zmysle § 35 ods. 3 ZKR vyžaduje
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných veriteľov, t.j. min. 12 508 hlasov.

2. bod programu: Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

V súlade s ust. § 12 ods. 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. podal Správca súdu 4 podrobné správy o vykonaných úkonoch
a stave konkurzného konania na majetok Úpadcu (04.05.2016, 25.05.2016, 09.06.2016 a 11.07.2016)

Úpadca podal dňa 22.01.2016 na Okresnom súde Nitra návrh na vyhlásenie konkurzu. Okresný súd Nitra mal
pochybnosti o majetnosti Úpadcu, konkrétne o jeho tvrdení v návrhu, že disponuje sumou 1.700,- Eur v hotovosti.
Z uvedeného dôvodu súd ustanovil Správcu ako predbežného správcu. Správca od ustanovenia do funkcie
predbežného správcu nepretržite až doteraz zisťoval majetok podliehajúci konkurzu, pritom vychádzal zo zoznamu
majetku predloženého Úpadcom, z podkladov doručených od Úpadcu, a predovšetkým z vlastných šetrení
vykonaných za súčinnosti osôb a orgánov, ktoré sú povinné poskytnúť Správcovi súčinnosť (boli to najmä Okresný
úrad Nové Zámky, katastrálny odbor, Okresný súd Nitra, Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nové Zámky,
Sociálna poisťovňa, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., banky a pobočky zahraničných bánk, mobilní
operátori a ďalšie).

Správca ako predbežný správca predložil súdu záverečnú správu, v ktorej uviedol všetky svoje zistenia o majetnosti
Úpadcu. Okresný súd Nitra vydal následne Uznesenie č.k. 32K/2/2016-131, ktorým vyhlásil konkurz na majetok
Úpadcu, otvoril malý konkurz, za správcu ustanovil Správcu a vyzval všetkých veriteľov Úpadcu na prihlásenie
svojich pohľadávok v základnej prihlasovacej lehote u Správcu.

Správca spísal súpis majetku podstát, ktorý bol v Obchodnom vestníku publikovaný nasledovne:

1. Súpis všeobecnej podstaty v OV 112/2016 pod značkou záznamu K013769 dňa 10.06.2016, popis:
peňažné prostriedky, hodnota: 1.700,- Eur.

Správca na základe vyjadrenia Úpadcu ako aj na základe jeho poskytnutej súčinnosti zistil, že úpadca nepodniká
a ani nie je zamestnaný.

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 ďalej zistil, že Úpadca nemá a ani nemal za posledných 5 rokov zriadený žiaden osobný ani iný účet
v bankách na Slovensku a ani nevlastnil žiadne motorové vozidlá ani zbrane.

Z predložených dokumentov Úpadcu, ako aj v súčinnosti s Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom,
Správca zistil, že Úpadca nevlastní žiaden nehnuteľný majetok. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Nové Zámky,
katastrálny odbor Úpadca neuskutočnil za obdobie posledných piatich rokov prevod vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam.

Úpadca má s manželkou vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Správca obdržal v zákonnej lehote na prihlasovanie pohľadávok 3 prihlášky 3 pohľadávok celkovo od 3 veriteľov.
Z prihlásených veriteľov nie je zabezpečený žiaden veriteľ (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“). Popreté neboli ani len
čiastočne žiadne pohľadávky. Veriteľov, ktorých pohľadávky boli popreté, poučujem, že v lehote 30 dní odo dňa
doručenia písomného oznámenia Správcu o popretí pohľadávok môžu využiť právo domáhať sa, aby právny dôvod,
vymáhateľnosť, výšku, poradie popretej pohľadávky určil súd tak, ako to stanovuje § 32 ZKR.

Dnes, t.j. dňa 25.07.2016 o 9:30 h, sa uskutočnila prvá chôdza veriteľov, na ktorej bol zvolený zástupca veriteľov.

Návrh uznesenia č. 4:
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti Správcu a o stave konkurzného konania.

Hlasovanie:

Za: 25 014 hlasov, t.j. 100 %

Proti: 0 hlasov, t.j. 0 %

Zdržal sa: 0 hlasov, t.j. 0 %

Uznesenie: Prijaté

Uznesenie č. 4: Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a o stave
konkurzného konania.

Námietky: neboli vznesené.
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3. bod programu: Záver

Správca poskytol prítomným veriteľom priestor na otázky, resp. pripomienky k predmetnému konkurznému konaniu.

V závere Správca poďakoval prítomným veriteľom za účasť.

V Leviciach dňa 25.07.2016, schôdza veriteľov skončená o 10:40 h.

Podpis predsedajúceho:

____________________________
JUDr. Štefan Gajdoš
komplementár
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Hlasovacie listiny ku každému uzneseniu osobitne
K017783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG - SHOT, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dankovského 14, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 142 568
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/67/2014 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/67/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava

v Bratislave, dňa 26.07. 2016

v právnej veci konkurzu

sp. zn.:

6K/67/2014

úpadcu:

AG - SHOT, s.r.o.,
so sídlom Dankovského 14, 811 03 Bratislava
IČO: 46 142 568
zapísaného v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 72421/B

správcu:

Prvý správcovský dom, k.s.
so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 35 959 665,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sr, vložka č. 597/B

zast.:

JUDr. Jánom Havlátom, zástupcom kancelárie

ROZVRH VÝTAŽKU
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všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
podľa § 101 ZKR

I

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 6K/67/2014 zo dňa 02. 03. 2015 (ďalej len „Uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, ktorým je spoločnosť AG - SHOT, s.r.o., so sídlom Dankovského 14, 811 03
Bratislava, IČO: 46 142 568 (ďalej len „Úpadca“), dlžník zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 72421/B a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť Prvý správcovský dom, k.s., so
sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 902, správca zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 597/B (ďalej len „Správca“).

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 6K/67/2014 zo dňa 16.06.2015, súd uznal konkurz na
majetok Úpadcu za malý.

Prihlásené pohľadávky vedené v zozname pohľadávok pod č. 1 - 35 nezabezpečených veriteľov (ďalej len
„Nezabezpečený veriteľ“), ktoré boli prihlásené v základnej a dodatočnej lehote sú zistené v nasledovnom rozsahu:

por. č.
1
2
3
4
5
6
7

Veriteľ

Pohľadávky v EUR

názov
KON – RAD spol. s r.o.
Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava
Sociálna poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
ZSE energia, a.s.
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
SPOLU V EUR

Prihlásené Popreté Zistené
1 377,01
1 377,01
8 340,19
8 340,19
6 947,82
6 947,82
560,35
560,35
821,77
821,77
3 161,19
3 161,19
464,52
464,52
21 672,85
21 672,85

Rozvrh všeobecnej podstaty
130,47
790,24
658,31
53,09
77,87
299,53
44,01
2 053,52

Vzhľadom na to, že správca speňažil majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty OV 78/2015 značka
K009115 zo dňa 24.04.2015 a v súčasnosti správca neeviduje súdny spor týkajúci sa nezabezpečených pohľadávok
veriteľov resp. spor o určenie popretých pohľadávok, pripravil správca tento konečný rozvrh výťažku.

Čl. 2
Zákonné ustanovenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 44 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ak tento zákon neustanovuje inak, pohľadávku, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nie je možné počas
konkurzu uspokojiť z majetku podliehajúceho konkurzu inak ako rozvrhom výťažku zo speňaženia tohto majetku.

Podľa § 43 ods. 1 ZKR správca má za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu
odmenu, ktorej výšku určí súd na jeho návrh po konaní prvej schôdze veriteľov. Za výkon funkcie po konaní prvej
schôdze veriteľov má správca nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu určeného na uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.

Podľa § 87 ods. 1 ZKR pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti
oddelenej podstate.

Podľa § 87 ods. 2 ZKR Pohľadávky proti všeobecnej podstate sú a uspokojujú sa zo všeobecnej podstaty v tomto
poradí:
a. náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu, odmena správcu a odmena a výdavky predbežného
správcu,
b. právo na vrátenie kaucie zloženej pri popretí pohľadávky veriteľom,
c. náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania,
d. výživné pre maloleté deti, na ktoré nárok vznikol po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom
bol konkurz vyhlásený,
e. náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním
podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom
poradí,
f. odmena likvidátora a zodpovedného zástupcu a náhrada nutných výdavkov za ich činnosť po vyhlásení
konkurzu,
g. mzda zamestnanca a ďalšie nároky zamestnanca z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru (ďalej len „pracovnoprávne nároky“), ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za
kalendárny mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený, v sume určenej správcom alebo vyplývajúcej z dohody
medzi zamestnancom a správcom, ktorému správca prideľuje prácu v súvislosti so správou konkurznej
podstaty,
h. pracovnoprávne nároky zamestnanca, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v
ktorom bol konkurz vyhlásený, v sume určenej správcom alebo vyplývajúcej z dohody medzi
zamestnancom a správcom, ktorému správca prideľuje prácu v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas
konkurzu,
i. pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne
poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové
sporenie, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu,
j. pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol
konkurz vyhlásený, najviac vo výške štvornásobku životného minima mesačne za každý kalendárny mesiac
trvania pracovnoprávneho vzťahu po vyhlásení konkurzu, vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom bol
vyhlásený konkurz a kalendárneho mesiaca, v ktorom bol pracovnoprávny vzťah ukončený, pričom toto
uspokojenie sa znižuje o plnenia poskytnuté podľa písmen g) a h),
k. pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne
poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové
sporenie, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, ak súvisia so správou a speňažovaním majetku,
l. pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu, ak ide o dávku poskytnutú
zamestnancovi za jeho pracovnoprávne nároky, ktoré sú pohľadávkou proti podstate,
m. ostatné pohľadávky proti podstate, ktoré za pohľadávky proti podstate označuje tento zákon.

Podľa § 87 ods. 4 ZKR pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 87 ods. 4 ZKR pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne
uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.

Podľa § 87 ods. 7 ZKR pohľadávky proti podstate sa uplatňujú u správcu. Na požiadanie správca oznámi veriteľovi,
či uznáva právny dôvod a výšku jeho pohľadávky proti podstate, vrátane poradia.

Podľa § 87 ods. 8 ZKR ak správca neuznáva právny dôvod alebo výšku pohľadávky proti podstate, bez zbytočného
odkladu vyzve veriteľa, aby sa najneskôr v lehote 15 dní od doručenia výzvy žalobou podanou voči správcovi
domáhal, aby súd určil právny dôvod alebo výšku pohľadávky proti podstate s poučením o následkoch zmeškania
tejto lehoty. Ak veriteľ žalobu včas nepodá, na pohľadávku proti podstate sa v rozsahu, v ktorom ju správca neuznal,
v konkurze neprihliada. Ak sa už o právnom dôvode alebo výške pohľadávky proti podstate právoplatne rozhodlo po
vyhlásení konkurzu, o určení jej právneho dôvodu alebo výšky už nie je možné rozhodovať podľa tohto ustanovenia.

Podľa § 87 ods. 9 ZKR správca zodpovedá veriteľom, ako aj iným osobám za škodu, ktorú im spôsobí neúčelne
alebo nehospodárne vynaloženými nákladmi na správu alebo speňažovanie majetku alebo na prevádzkovanie
podniku, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.

Podľa § 91 ods. 1 ZKR speňažovaním sa rozumie prevedenie všetkého majetku, ktorý podlieha konkurzu, na
peňažné prostriedky v eurách na účel uspokojenia veriteľov. Za speňaženie sa považuje aj zabezpečenie peňažnej
hotovosti úpadcu, prijímanie plnení z úpadcových peňažných pohľadávok a odplatný prevod úpadcovho podniku
alebo jeho časti.

Podľa § 100 ods. 1 ZKR z uspokojenia v konkurze je vylúčené príslušenstvo prihlásených pohľadávok, na ktoré
vznikol nárok po vyhlásení konkurzu.

Podľa § 100 ods. 2 ZKR z uspokojenia v konkurze sú vylúčené aj
a. trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli účasťou v konkurznom konaní a v konaniach súvisiacich s týmto
konaním, ak tento zákon neustanovuje inak,
b. nároky veriteľov z bezodplatných právnych úkonov,
c. mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu, ak nárok na ne vznikol, boli uložené
alebo prirástli po vyhlásení konkurzu,
d. tresty postihujúce majetok úpadcu uložené v trestnom konaní.

Podľa § 100 ods. 3 ZKR z uspokojenia v konkurze sú vylúčené aj nároky veriteľov zo zodpovednosti za škodu
spôsobenú dlžníkom nesplnením povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu; to neplatí ak ide o nároky
voči osobám povinným podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.

Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky 665/2005 Z.z. (ďalej len „Vyhláška“) za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov
patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 13 ods. 3 Vyhlášky nárok na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné
plnenie v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Ak k prijatiu alebo
zabezpečeniu peňažného plnenia v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu, došlo v čase, keď bol doterajší správca odvolaný a nový správca ešte nebol ustanovený, odmena z
výťažku nepatrí žiadnemu správcovi.

Podľa § 17 ods. 2 Vyhlášky za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5% z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.

Podľa § 17 ods. 1 Vyhlášky za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku
na náhradu škody, z nároku na úhradu nemajetkovej ujmy, z odstúpenia od zmluvy, z bezdôvodného obohatenia,
z neplatnosti právneho úkonu alebo zo zmluvnej pokuty, patrí správcovi odmena 6 % z výťažku.

Podľa § 17 ods. 3 Vyhlášky pri speňažení nepeňažnej pohľadávky odplatným postúpením sa odmena z výťažku určí
rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.

Podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena
1% z výťažku.

Podľa § 49 Vyhlášky 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.

Čl. 3
Výťažok zo speňaženia majetku
č.
opis súpisovej zložky majetku
listu

spôsob speňaženia

dôvod výberu
speňaženia

spôsobu výťažok
zo
(vymoženia) v EUR

Motorové vozidlo Chrysler PT Cruiser

Ponukové konanie

Záväzný
veriteľov

zástupcu

Peňažná hotovosť Úpadcu

Prevzatie hotovosti

12,-

Pohľadávka z účtu v banke

Výber z účtu v banke

68,7

Pohľadávka voči Ružička Csekes s.r.o.

Mimosúdne
pohľadávky

vymoženie

269,73

Pohľadávka voči Kay RPG Production, Mimosúdne
spol. s r.o.
pohľadávky

vymoženie

Pohľadávka voči konateľom v zmysle § 11 Dohoda

pokyn

188,-

470,4

o splátkovom
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Pohľadávka voči konateľom v zmysle § 11 Dohoda
ods. 4 ZKR
kalendári

o splátkovom

Nespotrebovaná časť preddavku

Deň vydania: 01.08.2016
5 000,859,94

Čl. 4
Pohľadávky proti podstate

A. Pohľadávky proti všeobecnej podstate uplatnené v konkurznom konaní

Správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku, zverejnením v Obchodnom vestníku 104/2016 zo dňa 31.05.2016, značka K012675.

V konkurznom konaní vedenom voči Úpadcovi boli za obdobie od vyhlásenia konkurzu do dnešného dňa uplatnené
nasledovné pohľadávky proti podstate, ktoré správca uznal. Zoznam pohľadávok proti podstate je priložený
v prílohe č. 1.

Spolu výška vzniknutých pohľadávok proti všeobecnej podstate je vo výške 4 411,62 EUR bez odmeny správcu zo
speňažovania majetku a bez súdneho poplatku.

B. Odmena správcu

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 písm. a) Vyhlášky patrí konkurznému správcovi za výkon funkcie do prvej
schôdze veriteľov paušálna odmena vo výške 2 323,57 EUR (bez DPH). Uznesením zo dňa 16.06.2015 súd
priznáva správcovi paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov.

V zmysle § 13 ods. 2 Vyhlášky pri určení základu pre výpočet odmeny správca výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu zníži o sumu priradených pohľadávok proti podstate. Nakoľko výťažok zo speňaženia
majetku úpadcu tvorí základ vo výške 6 868,77 EUR pohľadávky proti podstate sú vo výške 4 411,62 EUR
správcovi vzniká nárok na odmenu zo speňaženia zo sumy 2 457, 15 EUR.

V zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky, za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku.

V zmysle § 20 ods. 1, písm. a) Vyhlášky, za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo
nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do jednej súpisovej zložky majetku, patrí
správcovi zo sumy výťažku do 33,16 EUR, odmena vo výške 16 %.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 20 ods. 1, písm. b) Vyhlášky, za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo
nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do jednej súpisovej zložky majetku, patrí
správcovi zo sumy výťažku nad 33,16 EUR, odmena vo výške 15 %.
V zmysle § 20 ods. 2 Vyhlášky, za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena
1 % z výťažku.

Základ pre výpočet odmeny v zmysle § 13 ods. 2 Vyhlášky:

2 457, 15

EUR

Odmena § 17 ods. 2 Vyhlášky:
5% zo sumy

5 740,13 EUR

287,-

EUR

Odmena § 20 ods. 1 Vyhlášky:
16 % zo sumy 33,16 EUR

5,30

15 % zo sumy 188,- EUR – 33,16 EUR = 154,84 EUR

EUR
23,20

EUR

Odmena § 20 ods. 2 Vyhlášky:
1 % zo sumy 940,64 EUR

9,41

EUR

Odmena s DPH

389,89

EUR

Deň vzniku

Deň zaplatenia

Veriteľ

Dôvod

Výška

16.06.2015

31.12.2015

PSD, k. s.

paušálna odmena s DPH

2 788,28 EUR

12.07.2016

01.08.2016

PSD, k. s.

odmena zo speňaženia

389,89 EUR

Odmena Správcu je v súlade so stanoveným obmedzením výšky odmeny správcu v zmysle § 14 ods. 1 Vyhlášky.

C. Súdny poplatok

Podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za
konkurzné konania platí súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty, najviac 3 319 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Základ pre výpočet:

6 868,77

EUR

Súdny poplatok:

13,74

EUR

Čl. 5
Rozvrh výťažku
1. výťažok bez Pohľadávok proti podstate

6 868,77 EUR

2. pohľadávky proti podstate (s odmenou správcu a súdnym poplatkom)

4 803,37 EUR

3. suma určená na rozvrh výťažku

2 053,52 EUR

4. výška pohľadávok nezabezpečených veriteľov

21 672,85 EUR

5. koeficient uspokojenia zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov

0,09475080573

Výpočet koeficientu:

2 053,52_____ = 0,09475080573
21 6272,85

Čl. 6
Záver
Podľa ustanovenia § 96 ods. 1 druhej vety ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej
pohľadávky sám.

Na základe tejto skutočnosti je od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa odpočítaná suma vo výške 0,15
EUR (poplatok za zadanie a realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu, podľa sadzobníka poplatkov
Slovenská sporiteľňa, a.s. účinného od 02.04.2015)

Podľa ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR 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 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe týchto skutočností zástupcovi veriteľov v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR určujeme lehotu 15
dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu
v Obchodnom vestníku na jeho schválenie.

Návrh konečného rozvrhu výťažku bude zverejnený v Obchodnom vestníku v 29. Týždni tohto roku.

V záujme hospodárnosti konania sa správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 3 ZKR rozhodol pre písomné
schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu. Preto Vás
žiadame o zaslanie súhlaseného stanoviska vo dvoch vyhotoveniach v stanovenej lehote, tak aby nebola odňatá
nezabezpečeným veriteľom možnosť požiadať zástupcu veriteľov o uplatnenie odôvodnených námietok.

Zároveň Vás žiadame o oznámenie čísla účtu a príslušných symbolov na uhradenie výťažku z rozvrhu.

V Bratislave, dňa 26.07.2016

Prvý správcovský dom, k.s.
JUDr. Ján Havlát, komplementár a zástupca kancelárie

K017784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fontes, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olympionikov 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 504
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 29K/49/2011
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/49/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Podľa ust. §81 ods.1 a 2 zák. č. 7/205 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vylučuje správca nižšie uvedený majetok
zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu , ktorej podstata bola zverejnená v OV č. 19/2012 zo dňa 27.1.2012 ,
K001164.
Správca vylučuje majetok všeobecnej podstaty a to : peňažná pohľadávka - Dlžník: NUBIS, s.r.o. so sídlom Slnečná
248, Beckov 916 38, IČO: 36752533, súpisová hodnota : 1682,17.-eur
peňažná pohľadávka -Dlžník : Innovatieve Galleries s.r.o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava 821 09, IČO : 35870,
súpisová hodnota : 1182,86.-eur
peňažná pohľadávka - dlžník: Stanislav Kotlárik, miesto podnikania Nová Dubnica, J. Kráľa 363/11, IČO : 34599916,
súpisová hodnota : 472,58.-eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sliš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamateyova 9, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku :
č. zápisu 29 :
Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom môže byť mzda postihnutá výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, zrazená zamestnávateľom Demion Advertising s.r.o. Palisády 9, 81103 Bratislava,
IČO 43986935 za mesiac jún 2016. Dôvod vykonania zápisu - § 72 ods. 2 ZKR.
Súpisová hodnota 78,38 Eur.

JUDr. Bohumír Bláha, správca

K017786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilma Žipaj-Mišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 205, 951 75 Beladice, časť Veľké Chrašťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1964
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2016 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu:
Vilma Žipaj-Mišková, nar.13.11.1964, bytom Beladice, časť Veľké Chrašťany, Gaštanová č. 205, fyzická osoba
oprávnená na podnikanie pod obchodným menom: Vilma Žipaj-Mišková - ZM TRANS, IČO: 37320971, s miestom
podnikania Beladice č. 205
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26, 949
01 Nitra počas úradných hodín: pondelok až piatok 07:00-14:00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo e-mailom na adresu:
slovenska.insolvencna@gmail.com.
V Nitre, dňa 26.7.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K017787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca v zmysle §76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis majetku
zaradeného do oddelenej podstaty. Jedná sa o nasledovný majetok v prospech oddeleného veriteľa: Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004:
ODDELENÁ PODSTATA
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 188 v obci Choča, KÚ: Choča, okres Zlaté Moravce ako:
výmera m2

druh pozemku

súpisová hodnota

parc. reg. "C" č. 1/3

102

zast. plochy a nádvoria

639 EUR

parc. reg. "C" č. 1/4

918

zast. plochy a nádvoria

5 747 EUR

parc. reg. "C" č. 2

814

záhrady

6 365 EUR

deň a dôvod zapísania majetku

27.07.2016 - §67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Oddelený veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004 v 1.
poradí

v Nitre dňa 27.07.2016

JUDr. Ladislav Barát
správca

K017788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v zmysle §76 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty:
NEHNUTEĽNÉ VECI:
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VŠEOBECNÁ PODSTATA
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 188 v obci Choča, KÚ: Choča, okres Zlaté Moravce ako:
výmera m2

druh pozemku

rodinný dom súp. č. 215 na parc. č. 1/3

parc. reg. "E" č. 1/1

128

súpisová hodnota

deň a dôvod zapísania majetku

9 167 EUR

zast. plochy a nádvoria

136 EUR

27.07.2016 - §67 ods. 1 písm. a) ZoKR

HNUTEĽNÉ VECI:
VŠEOBECNÁ PODSTATA
p.č. názov hnuteľnej veci

miesto uloženia

súpis. hod. rok nadobud. deň a dôvod zapísania majetku

VYBAVENIE POTRAVINARSKEJ VÝROBY
1

Ventilátor s reguláciou KV 315

Jelenec

70,00 €

30.09.2012

2

Digestor 1200x600

Jelenec

50,00 €

30.09.2012

3

Digestor 700x900

Jelenec

50,00 €

30.09.2012

4

Kôš na FE 60

Jelenec

10,00 €

30.09.2012

5

Kôš na FE 60

Jelenec

10,00 €

30.09.2012

6

Odpadkový kôš na kolieskach 120l sivý

Jelenec

20,00 €

24.09.2012

7

Odpadkový kôš 65 l, modrý

Jelenec

10,00 €

24.09.2012

8

Pokladňa EURO 50 TEF Cash SK

Jelenec

130,00 €

25.07.2012

9

Impulzná zváračka stojanová KF300F

Jelenec

150,00 €

04.07.2012

10 FARMPOINT 66-999-5007-00 (tlak. čistič)

Jelenec

200,00 €

04.07.2012

11 Odpadkový kôš na kolieskach 120l sivý

Jelenec

20,00 €

08.10.2012

130,00 €

05.09.2013

150,00 €

30.10.2013

3 700,00 €

26.02.2014

Elektronická doska CL 60 D a CL 55
12 Zaisťovací kolík, ložisko CL 50D,
červené tlačidlo CL 50
13 Impulzná zváračka stojanová KF450F

14

Jelenec
Jelenec
Jelenec
Jelenec

Ventilátor KBT 250

Jelenec

Ovládač + regulátor RTRE

Jelenec

Odsávač pár OPC 1100x2300

Jelenec

Odsávač pár OPC 1100x1250

Jelenec

Regulačná klapka RKL 315

Jelenec

Pretlaková žaluzia PTZ 500x200+prestup

Jelenec

krycia mriežka KMH 500x200

Jelenec

potrubie spiro, závesy, montážny a

Jelenec

spojovací materiál, stolička pod

Jelenec

ventilátor, izolácia K-FLEX H Duct hr. 20

Jelenec

15 Plastový disk CL 50 D/CL 60

Jelenec

10,00 €

01.07.2013

16 Sada nožov

Jelenec

50,00 €

12.03.2014

17 PE sud pre kvapalné látky 120L

Jelenec

20,00 €

28.04.2014

18 PE sud pre kvapalné látky 220L

Jelenec

30,00 €

28.04.2014

19 Oceľový sud 30L

Jelenec

30,00 €

28.04.2014

20 Vložka valca 110 obyč 80 003 959

Choča

50,00 €

06.03.2012

21 Odhrňovačka pravá LEM

Choča

120,00 €

29.11.2012

22 Hriadel kĺbový w300E

Choča

45,00 €

25.04.2013

27.07.2016 - §67 ods. 1 písm. a) ZoKR

POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE
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23 Box komplet FE60/15kW

Choča

150,00 €

22.08.2013

24 Mulčovač Leopard 280 v.č. 030

Choča

3 100,00 €

12.03.2014

25 Kardanový hriadeľ

Choča

100,00 €

12.03.2014

26 Smyko-brána 5 v.č. 01

Choča

2 200,00 €

12.03.2014

27 Sadzač zemiakov č. 49056

Choča

550,00 €

12.03.2014

28 Ohrňovač v.č. 010

Choča

120,00 €

12.03.2014

29 Vyorávač v.č. 036

Choča

1 900,00 €

12.03.2014

30 Zaisťovací kolík CL60

Choča

20,00 €

03.02.2014

200,00 €

25.06.2014

31

Vidlica nasadzovacia, hriadeľ, guľa

Choča

ložisko, rýchlospojka

Choča

32 Traktorové čerpadlo T4100 E R5 + prísl.

Choča

2 700,00 €

16.06.2014

33 Zadážďovac 5022 + príslušenstvo

Choča

980,00 €

16.06.2014

34 Traktor kolesový ZETOR

Choča

3 000,00 €

35 Citroen Berlingo 1,9D

Choča

1 900,00 €

36 Motocykel KEEWAY LOGIK

Mankovce

700,00 €

37 Motorové vozidlo ŠKODA 125L

Tesárske Mlyňany

500,00 €

Deň vydania: 01.08.2016

MOTOROVÉ VOZIDLÁ
10.10.2012

v Nitre dňa 27.07.2016

JUDr. Ladislav Barát
správca

K017789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NABAZ plus s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 709
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/24/2014 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/24/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurze vedenom na majetok úpadcu NABAZ plus s.r.o., so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, IČO: 36 241 709, vec vedená Okresným súdom Trenčín pod sp. zn.: 38K/24/2014 a u správcu pod sp.
zn.: 38K/24/2014 S 459 v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení správca JUDr. Ing. Vladimír Neuschl zvoláva schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 17.8.2016 o 10,00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Dostojevského rad 5,
811 09 Bratislava (1. poschodie, vľavo). Prezentácia veriteľov sa začne o 9,30 hod.

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie,
2. Správa o doterajšom priebehu konania,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba členov veriteľského výboru v zmysle § 37 v spojitosti s § 39 ods. 2 ZKR,
4. Záver,

K017790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Konkoľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliská 150, 094 09 Sedliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

ZMENA SÚPISOVEJ HODNOTY
Prvá
arbitrážna
k.s.,
správca
konkurznej
podstaty
úpadcu
ŠTEFAN
bytom
094
09
Sedliská
150,
nar.
29.09.1969,
týmto
zverejňuje
SÚPISOVEJ
HODNOTY
nasledovnej
súpisovej
zložky
zapísanej
do
majetku všeobecnej podstaty:
nehnuteľnosť
zapísaná
Topľou,
nachádzajúca
Topľou a to:

na
sa

LV
v

k.ú.

č.209,
vedená
Okresným
úradom
Sedliská,
obec
Sedliská,
okres

KONKOĽ,
ZMENU
súpisu

Vranov
Vranov

nad
nad

LV č. 209
PARCELNÉ ČÍSLO: 375
VÝMERA V M2: 2 121
DRUH POZEMKU: Záhrady
PARCELY REGISTRA: "C"
PODIEL: 9/32
SÚPISOVÁ HODNOTA: 3.710,42 EUR
Zmena súpisovej hodnoty bola vykonaná na základe znaleckého posudku č.140/2016 zo dňa 18.07.2016,
vyhotoveného znalcom Ing. Onderko Marián, Veterná 986, Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 912568,
znalec odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností.

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner, komplementár
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K017791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Denisy Mikulovej, nar. 3.1.1976, trvale bytom Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Krmanova 1, 040 01
Košice, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 do 16:00 hod. po telefonickom dohovore so správcom
na tel. č. (055)72 05 818
JUDr. Štefan Straka, správca konkurznej podstaty

K017792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Casa Invest,s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri mlyne 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 729 100
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu Casa Invest, s.r.o, so sídlom Pri mlyne 5, Prešov 080 01, IČO: 31 729 100,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kukorelliho 58,
066 01 Humenné, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 8.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 15.00
hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na uvedenú adresu alebo
telefonicky na tel. č.: 057/ 7752076.

K017793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Peter Janák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 56, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.9.1976
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/41/2016/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/41/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., správca úpadcu: Bc. Peter Janák, nar. 04. 09. 1976, trvale bytom ČSA 56, 962 31
Sliač, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
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Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do

16.00 hod.

Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 048/415 33 10.

K017794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCRAPMET s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 802 492
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Podmienky obchodnej verejnej súťaže – správa registratúry

1. Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364 (ďalej v texte ako „Ssprávca“) ako
správca úpadcu SCRAPMET s.r.o., so sídlom Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 802 492 (ďalej v
texte aj „Úpadca“) vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o výkone správy registratúry
v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s ust. § 269 ods. 2 ObchZ.

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
2.1.Predmetom obchodnej verejnej súťaže je súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o výkone správy
registratúry v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v spojení s ust. § 269 ods. 2 ObchZ.
2.2. Všeobecné vymedzenie predmetu požadovaného záväzku:
a. zabezpečenie premiestnenia registratúrnych záznamov Úpadcu z kancelárie Správcu do miesta ich
uloženia,
b. vytriedenie registratúrnych záznamov Úpadcu podľa ich dokumentárnej hodnoty,
c. vypracovanie zoznamu vytriedených registratúrnych záznamov Úpadcu,
d. uloženie registratúrnych záznamov Úpadcu v registratúrnom stredisku na právnymi predpismi ustanovenú
dobu,
e. príprava vyraďovacieho konania,
f. správa uloženej registratúry do uplynutia doby uloženia jednotlivých registratúrnych záznamov,
vyhotovovanie výpisov, odpisov z registratúrnych záznamov a ich fotokópii podľa potreby Správcu alebo orgánov
verejnej moci do uplynutia doby uloženia jednotlivých registratúrnych záznamov.
2.3. Návrh na uzavretie zmluvy musí ďalej obsahovať (i) vyhlásenie navrhovateľa, že si je oboznámený so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.3. Návrh na uzavretie zmluvy musí ďalej obsahovať (i) vyhlásenie navrhovateľa, že si je oboznámený so
skutočnosťou, že odplata v zmysle zmluvy bude uspokojená ako pohľadávka proti podstate podľa ust. § 87 ods. 2
písm. c) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ii) lehotu
splatnosti odplaty najmenej 15 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy a (iii) oprávnenie Správcu odstúpiť od
zmluvy v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti navrhovateľa zo zmluvy.
2.4. Predbežný rozsah archivovaných registratúrnych záznamov je 326 pákových zakladačov, ktoré obsahujú
účtovné záznamy.

3. Lehota na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy
3.1.Návrh na uzavretie zmluvy musí byť Správcovi doručený v lehote 20 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia
podmienok obchodnej verejnej súťaže v Obchodnom vestníku.
3.2. Za prvý deň lehoty podľa bodu 3.1 sa považuje prvý kalendárny deň bezprostredne nasledujúci po dni
uverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže v Obchodnom vestníku.
3.3. Ak posledný deň lehoty podľa bodu 3.1 pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty bude
najbližší bezprostredne nasledujúci pracovný deň.
3.4. V lehote podľa bodu 1.1 musí byť návrh na uzavretie zmluvy doručený Správcovi a nestačí jeho podanie na
pošte alebo použitím technických prostriedkov. Ak sa návrh na uzavretie zmluvy doručuje osobne alebo kuriérom,
musí byť Správcovi doručený v rámci úradných hodín Správcu, najneskôr do 14:00 hod..

4. Spôsob podávania návrhov na uzavretie zmluvy
4.1. Návrh na uzavretie zmluvy sa musí doručiť na adresu sídla Správcu – Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01
Banská Bystrica.
4.2. Návrh na uzavretie zmluvy predloží účastník v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, na ktorej uvedie
svoje označenie (obchodné meno), adresu sídla (miesta podnikania) a označenie „SCRAPMET, s.r.o. „v konkurze“
- obchodná verejná súťaž – NEOTVÁRAŤ“.
4.3. Spôsobom a v lehote podľa týchto podmienok súťaže musí účastník v obálke podľa predchádzajúceho bodu 4.2
doručiť Správcovi:
a) návrh na uzavretie zmluvy s obsahom najmenej v rozsahu podľa bodu 2 týchto podmienok súťaže,
v ktorom bude zrozumiteľne, určite a nezameniteľným spôsobom, číselne a slovom vyjadrený návrh
jednorazovej odplaty za výkon činnosti podľa zmluvy
b) výpis z registra, v ktorom je navrhovateľ registrovaný, nie starší ako 3 mesiace.

4.4. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné, resp. ako údaje podliehajúce obchodnému či
inému tajomstvu.
4.5. Účastník nie je oprávnený návrh na uzavretie zmluvy po jeho doručení Správcovi odvolať. Účastník nie je
oprávnený návrh na uzavretie zmluvy po jeho doručení Správcovi zmeniť a/alebo doplniť.

5. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
5.1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže uskutoční Správca ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže.
5.2. Pri výbere najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy bude Správca prihliadať iba na návrhy doručené mu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.2. Pri výbere najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy bude Správca prihliadať iba na návrhy doručené mu
v lehote, na adresu a spôsobom podľa týchto podmienok súťaže a ktorých obsah bude v súlade s týmito
podmienkami súťaže.
5.3. Správca ako najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy vyberie návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje, pričom
kritériom výberu bude najmä, avšak nie výlučne, navrhnutá výška odplaty.
5.4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy na uzavretie zmluvy.
5.5. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže – o prijatí návrhu na uzavretie zmluvy alebo o odmietnutí
návrhu na uzavretie zmluvy bude zaslané každému z účastníkov najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty
podľa bodu 3.1 týchto podmienok súťaže.

6. Ostatné podmienky
6.1. Tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže Správca uverejní v Obchodnom vestníku SR.
6.2. Správca je oprávnený zmeniť alebo doplniť tieto podmienky súťaže, pričom zmenu a/alebo doplnenie
bezodkladne zašle na uverejnenie v Obchodnom vestníku SR.
6.3. Účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu žiadnych nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži
alebo ktoré im v tejto súvislosti vniknú.

V Banskej Bystrici, dňa 27.07.2016

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner, komplementár

K017795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Personnel Welfare Slovakia, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 889
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/9/2013 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/9/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

V zmysle povinnosti upravenej v ustanovení § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
aktuálnom znení týmto oznamujem, že správca zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa
Všeobecná úverová banka, a.s. a oznamujem svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty tohto
veriteľa v tomto konkurznom konaní.
V zmysle povinnosti upravenej v ustanovení § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
aktuálnom znení týmto oznamujem, že správca zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa PWS
Trade, s.r.o. a oznamujem svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty tohto veriteľa v tomto
konkurznom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor resp. každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Považskej Bystrici dňa 27.07.2016
JUDr. Róbert Fatura, správca

K017796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Personnel Welfare Slovakia, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 889
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/9/2013 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/9/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V zmysle povinnosti upravenej v ustanovení § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
aktuálnom znení týmto oznamujem, že správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a
oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty v tomto konkurznom konaní.
Veriteľský výbor resp. každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Považskej Bystrici dňa 27.07.2016
JUDr. Róbert Fatura, správca

K017797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Bednárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adámiho 22, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 27/2010 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 27/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu : Ondrej Bednárik, nar. 26.10.1973, trvale bytom Adámiho 22, 841 05
Bratislava, po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov zo dňa 25.7.2016 vylučuje zo súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu majetok – hnuteľné veci úpadcu zverejnené v v Obchodnom vestníku č. 40B/2011 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty úpadcu majetok – hnuteľné veci úpadcu zverejnené v v Obchodnom vestníku č. 40B/2011 zo dňa
28.2.2011:
·
·
·
·
·

prikrývky - ovčie rúno Merino + Camel (rok výroby 2007)
drevené skrinky 5 ks
skriňa Raumwunder 2,2 x 3 m
nástenná skriňa Bravad
kniha „3x Leonardo da Vinci“

500,50,200,20,100,-

€
€
€
€
€

JUDr. Eva Bieliková, správca

K017798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Čadca -, 022 01 Mesto Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Juraj Malík, nar.: 15.11.1986, bytom: Mesto Čadca, sp.zn. správc.spisu: 1K/7/2016/S1448, týmto
oznamujem, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu novoustanoveného správcu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod.
do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 907 479 599, príp. e-mailom:
lenka@madarova.sk
V Žiline dňa 27.07.2016
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K017799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Križová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. POZEMOK
druh: záhrady
číslo LV: 258
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parc. reg. C č.: 208
výmera: 85 m2
obec: Vígľašská Huta - KALINKA
názov k.ú.: Detva
štát: SR
súpisová hodnota: 425 €
deň zapísania majetku do súpisu: 26.07.2016
dôvod zapísania majetku do súpisu: vlastníctvo úpadcu
poznámka: uvedená nehnuteľnosť je predmetom BSM

2. POZEMOK
druh: zastavané plochy a nádvoria
číslo LV: 258
parc. reg. C č.: 209
výmera: 809 m2
obec: Vígľašská Huta - KALINKA
názov k.ú.: Detva
štát: SR
súpisová hodnota: 4 045 €
deň zapísania majetku do súpisu: 26.07.2016
dôvod zapísania majetku do súpisu: vlastníctvo úpadcu
poznámka: uvedená nehnuteľnosť je predmetom BSM

3. POZEMOK
druh: záhrady
číslo LV: 258
parc. reg. C č.: 210/2
výmera: 95 m2
obec: Vígľašská Huta - KALINKA
názov k.ú.: Detva

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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štát: SR
súpisová hodnota: 475 €
deň zapísania majetku do súpisu: 26.07.2016
dôvod zapísania majetku do súpisu: vlastníctvo úpadcu
poznámka: uvedená nehnuteľnosť je predmetom BSM

4. STAVBA
popis stavby: rodinný dom
číslo LV: 258
parc. reg. C č.: 209
súpisné číslo: 60
obec: Vígľašská Huta - KALINKA
názov k.ú.: Detva
štát: SR
súpisová hodnota: 10 055 €
deň zapísania majetku do súpisu: 26.07.2016
dôvod zapísania majetku do súpisu: vlastníctvo úpadcu
poznámka: uvedená nehnuteľnosť je predmetom BSM

5. HNUTEĽNÁ VEC
popis hnuteľnej veci: nákladné motorové vozidlo značky ŠKODA PICK-UP EFF673
výrobné číslo: TMBEFF673W5743086
dátum prvej evidencie: 01.01.1998
súpisová hodnota: 200 €
deň zapísania majetku do súpisu: 26.07.2016
dôvod zapísania majetku do súpisu: vlastníctvo úpadcu
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K017800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kancír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná 304/17, 086 41 Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1979
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/68/2015 – S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/68/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis Majetku
úpadca:

Ján Kancír, nar. 08. 08. 1979, bytom Vyšná 304/17, 086 41 Raslavice

správca:

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,

kancelária správcu so sídlom Reimanova 9 (predchádzajúce sídlo Sabinovská 95), 080 01 Prešov, IČO: 47 166 142,
č. konania:

2K/85/2014

súd:

Okresný súd Prešov

Vyhotovený:

29.03.2015

Aktualizovaný:

27.05.2016

Peňažné prostriedky:

Por.č. Popis

Súpisová hodnota

zapísané

2.

1.700,- EUR

24.05.2016

Zložený preddavok na úhradu nákladov konkurzu v zmysle § 20 ods. 2 ZKR

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

K017801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Šimiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2016 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2016
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Predmet:
Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca úpadcu Eva Šimiaková, nar.
21.11.1965, trvale bytom Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 90501 Senica týmto, v zmysle ustanovenia § 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 účastníkom konkurzného konania, že bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehote.

Veriteľ : PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752

Poradové číslo v zozname pohľadávok 12 : Pohľadávka prihlásená prihláškou č. 1 v celkovej sume 1 310,65 €
z toho istina vo výške 1 310,29 €, úrok z omeškania vo výške 0,36 €.

Poradové číslo v zozname pohľadávok 13 : Pohľadávka prihlásená prihláškou č. 1 v celkovej sume 1 061,01 €
z toho istina vo výške 1 060,11 €, úrok z omeškania vo výške 0,90 €.

Poradové číslo v zozname pohľadávok 14 : Pohľadávka prihlásená prihláškou č. 1 v celkovej sume 1 207,36 €
z toho istina vo výške 1 206,72 €, úrok z omeškania vo výške 0,64 €.

Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je
možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.

V Galante dňa 25.7.2016
JUDr. Viera Nováková, správca

K017802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OD ASO, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 15, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 257 621
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/17/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/17/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po lehote
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava,
ako správca úpadcu OD ASO, s.r.o. v likvidácií, so sídlom Hlavná 15, 917 00 Trnava, IČO: 36 257 621 podľa
ust. § 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: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO:
35 937 874, so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, doručená správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 7/1, a to:
·

Pohľadávka v celkovej výške 26,53 Eur (istina vo výške 26,53 Eur).

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K017803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OD ASO, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 15, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 257 621
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/17/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/17/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava,
ako správca úpadcu
OD ASO, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 257 621, so sídlom: Hlavná 15, 917 00 Trnava
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 zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 23.08.2016
o 11:00 hod (utorok) v priestoroch kancelárie správcu Dunajská 48, 811 08 Bratislava.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. otvorenie schôdze veriteľov,
2. voľba zástupcu veriteľov,
3. záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti, plnou mocou, prípadne
poverením na zastupovanie, resp. dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

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

112

Obchodný vestník 147/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 01.08.2016

K017804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: One Fashion Outlet 1 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 248 696
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako súdom ustanovený reštrukturalizačný správca v právnej
veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka One Fashion Outlet 1 s.r.o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09
Bratislava, IČO: 47 248 696, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
89681/B, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp. zn.
6R/3/2016 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to každý pracovný deň
v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na
bratislava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa
objednania sa.

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

K017805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kontúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 3444/14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2016 - S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu Iveta
Kontúrová, nar. 18.05.1965, bytom 974 01 Banská Bystrica, Terézie Vansovej 3444/14, v súlade s ustanovením §
34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
16.08.2016 v čase o 10.00 hod. v sídle správcu: J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica.
Predmet schôdze veriteľov bude nasledovný:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa správcu konkurznej podstaty
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver
Veriteľ fyzická osoba je povinný predložiť pri prezentácii platný občiansky preukaz. Osoba konajúca v mene veriteľa,
ktorým je právnická osoba, je povinná predložiť aktuálny výpis z obchodného registra veriteľa a súčasne je povinná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorým je právnická osoba, je povinná predložiť aktuálny výpis z obchodného registra veriteľa a súčasne je povinná
preukázať sa platným občianskym preukazom. Splnomocnení zástupcovia veriteľov a ich prípadní substituenti sú
povinní preukázať sa písomnou plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie a občianskym preukazom.
JUDr. Marián Pataj, správca

K017806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: One Fashion Outlet 1 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 248 696
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/3/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka One Fashion Outlet 1
s.r.o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89681/B (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp. zn. 6R/3/2016, zo dňa 19.07.2016, bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka a za správcu
bola ustanovená spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Toto uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 27.07.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: One Fashion Outlet 1 s.r.o., residency at Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, Slovak republic, Reg. No.:
47 248 696 (hereinafter the „Debtor“), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, proc. no: 6R/3/2015 dated as of July 19, 2016 was permited restructuring on the Debtor and the
trustee I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed. This resolution became valid and
enforceable on 27th July 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u reštrukturalizačného správcu na adrese: I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika. V prihláške
sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K
prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k
prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o
konkurznom konaní – článok 39 až 42 Nariadenia. Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu
svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje
prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka
vzťahuje (čl. 41 Nariadenia).
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the permission restructuring in one
original to the trustee of the restructuring, to the adress: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
residency at Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, Slovak republic. The application of claim has to provide
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the
legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the
application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the
reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a
branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The
form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the
habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must
proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings – Art. 39 to 42 of
Regulation. A creditor shall send copies of any documents and state the nature of his claim, the date of its creation
and its amount, as well as whether you in connection with his claim claims the priority right, secured in rem or
reservation of ownership, and on what property is that the guarantee applies (Art. 41 of the Regulation).
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov
uvedených v prihláške podľa ZKR.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not considered as claims. Not lodged security rights become extinct after the
application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims. The creditor is
responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., reštrukturalizačný správca
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., the trustee of the restructuring

K017807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Fabian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Braxatorisa 16, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Branislav Fabian, narodený 31.08.1975, bytom K. Braxatorisa 16,
962 71 Dudince, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 9:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese: jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne
na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 27.07.2016
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K017808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 s 533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016-492
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000,ako správca úpadcu Zberné suroviny, a.s.,
Kragujevská 3, 010 01 Žilina, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.:1R/1/2016-492, zo dňa
4.7.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcytrustee of the Zberné suroviny, a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina, Slovak republic,(hereinafter
only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina,No.
1R/1/2016-492 dated on 4th of July 2016, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 133/2016 dňa 12.07.2016.Dňom
13.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 133/2016 on 12th
July2016. Bankruptcy was declared on 13th July 2016.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005
(hereinafteronly„the BRA“ ) applies:

Coll.

Bankruptcy

and

Restructuralization

Act

as

amended

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared
bypublishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day
ofpublishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicialdecision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring thebankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of thebankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court
receives during thebankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on
restructuring by aresolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Anna Machajdová, so sídlom Budovateľská 516/2,
038 53 Turany, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina (§ 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. The application shall be submitted in one original to the trustee – JUDr. Anna Machajdová, Budovateľská
516/2, 038 53 Turany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basicregistration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor deliversthe
application to the court - District Court Žilina / Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina,
SlovakRepublic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shallbe considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in theBusiness Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken intoconsideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registeredclaim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied onlyfrom the gains put into
the schedule from the general property, whose aim to put together was publishedinthe Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim intothe list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and theregistered sum (§ 28 sec. 3
BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28ods.4
ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the
applicationdelivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy,otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
thefulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditionalclaim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment ofthe conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and
thetermination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
otherperson as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Suchcreditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
whichensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that
extent,in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7
BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
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9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
willnot be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
tohanding over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can
bealleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all
otherclaims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name,surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seatof the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from thegeneral
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR)
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order,subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
ariseor the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
thefixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
bestated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
theday of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
isalleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European
CentralBank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
withprofessional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
theaccounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
inwhich extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
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inwhich extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of
thenon-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú 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).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovakrepublic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic
fordelivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documentswill be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
courttogether with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
intoconsideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
thesesubmissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
tothe trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by
anapplication, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods.
3Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
thejudge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and
todecide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise
thedoubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections
(197sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
thejudge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason
ofexclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration;in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil
procedure).

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

V Turanoch dňa 27.07.2016
In Turany, on 27th July 2016i
JUDr. Anna Machajdová - správca

K017809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Magic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 14483/10 D, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje
veriteľom úpadcu: Rastislav Magic, nar. 1974, trvale bytom Komenského 14483/10 D, 974 01 Banská Bystrica, že
dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č. 4K
17/2016/S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie budovy,
počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 16:00 a v piatok: od 7:30-do
13:30. Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla, elektronicky
e-mailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.

Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K017810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Magic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 10 D, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016/S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Rastislav Magic, nar.
1974, trvale bytom Komenského 14483/10 D, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len "úpadca"), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2K/42/2016, dňa 06.07.2016 začalo konkurzné konanie na
majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as a trustee of the
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as a trustee of the
bankrupt : Rastislav Magic, born 1974, permanent residency Komenského 14483/10 D, 974 01 Banská Bystrica
(hereinafter referred to as "bankrupt"): our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica No. 2K42/2016, bankruptcy procedure was declared on the debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. dňa 04. 07. 2016. This
resolution of the District Court Banská Bystrica was published. The bankruptcy procedure was declared as of this
date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Jaroslav
Ďaďo, správca, 29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí
byť podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí samostatne pre každú pohľadávku v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok, inak sa na ňu neprihliada. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors of
the Debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in
one copy to the trustee to the address: Ing. Jaroslav Ďaďo, správca, 29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica,
Slovak Republic. The claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
registration has the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. Each secured
claim must be registered separately. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does
not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated.
Prihlášky, ktoré neobsahujú niektorú zo základných náležitostí prihlášky stanovené smernicou, nebudú podpísané,
budú zaradené do zoznamu, na základe ktorého súd rozhodne, či sa na ne prihliada. Správca ani súd nie sú povinní
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Claims that will not fulfill the requirements stated by the direction, or will not be signed will not be
considered as claims in bankruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor
to ammend or to correct the incorrect or the incomplete registration claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the Debtor.
The trustee of bankrupt, Rastislav Magic, Komenského 14483/10 D, 974 01 Banská Bystrica would like to inform
you, that the day of publish this notice in Business report is possible to look to managerial documents file in office:
Ing. Jaroslav Ďaďo, správca, 29.augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, in Mo-Thu: 7:30 – 11:30, 13:00 16:00; Fri:
7:30-13:30. The term of looking into bankruptcy file should be bespopen in advance in writting to the address, email
jaroslav.dado@gmail.com or by telephone number +421-48-4115869 or mobile 0903028719.
Ing. Jaroslav Ďaďo, trustee of the bankrupt
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