Obchodný vestník 155/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2016

K018533
Spisová značka: 3K/12/2016
Spisová značka: 3K/12/2016

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: 1/ LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 351 038,
právne zast.: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN spol. s r.o., Tilgnerova 16, 841 05
Bratislava, IČO: 35721260
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12,
821 05 Bratislava, IČO: 35 740 655, právne zast.: Juraj Gajdošík, advokát, Miletičova 23, 821 09 Bratislava

súd nariadil pojednávanie
na deň: 05.09.2016
-------------------------------------------------

o 13°°

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: 1/ LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 44 351 038, právne zast.: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN spol. s
r.o., Tilgnerova 16, 841 05 Bratislava, IČO: 35721260

V Bratislave dňa: 04.08.2016
Katarína Bartalská
sudca

JUDr.

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 4.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018534
Spisová značka: 3K/12/2016

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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Obchodný vestník 155/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2016

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 3K/12/2016

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: : 1/ LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 351 038, právne zast.:
Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN spol. s r.o., Tilgnerova 16, 841 05 Bratislava, IČO:
35721260
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12,
821 05 Bratislava, IČO: 35 740 655, právne zast.: Juraj Gajdošík, advokát, Miletičova 23, 821 09 Bratislava
nariaďuje sa pojednávanie
na deň: 05.09.2016
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

o 13°°

hod.
prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 740 655,
právne zast.: Juraj Gajdošík, advokát, Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia
vo vecispravodlivosti
samej, pretože
na dôkazy
a podľa
skutočnosti
predložené
neskôr
súd
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Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s

jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného
stavu sa zúčastniť pojednávania.
119 O.s.p.)
Obchodný
vestník 155/2016
Konkurzy a(§reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.08.2016
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)
V Bratislave dňa: 04.08.2016
Bartalská
sudca

JUDr. Katarína

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Ak budete žiadať náhradu straty zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný........................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v...................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ...................................eur - resp. má mesačný zárobok,
z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu času .....................eur - a jeho pracovný čas v deň
predvolania je od.................................. do............................ hodiny.
Ušlý zárobok za prácu sa mu zrazí z jeho mzdy.
V ....................................................dňa.............................
Pečiatka:

Podpis:

POUČENIE: Uvedenie nepravdivých údajov v potvrdení zamestnávateľa je trestné!

Okresný súd Bratislava I dňa 4.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018535
Spisová značka: 8K/55/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Karol Czinege,
nar. 28.05.1949, bytom Ul. 8.mája 12045/22A, 821 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Ing. Maroš
Semko, so sídlom kancelárie Údernicka 11, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1738
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 155/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Karol Czinege,
nar. 28.05.1949, bytom Ul. 8.mája 12045/22A, 821 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Ing. Maroš
Semko, so sídlom kancelárie Údernicka 11, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1738
rozhodol
Súd odvoláva správcu: Ing. Maroš Semko, so sídlom kancelárie Údernicka 11, 851 01 Bratislava,
značka správcu: S 1738 z funkcie správcu úpadcu: Ing. Karol Czinege, nar. 28.05.1949, bytom Ul. 8.mája
12045/22A, 821 06 Bratislava, občan SR.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ing. Karol Czinege, nar. 28.05.1949, bytom Ul. 8.mája
12045/22A, 821 06 Bratislava, občan SR, správcu: JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01
Šamorín, zn. správcu: S 1663.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 3.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018536
Spisová značka: 8K/28/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: FLANSCH-TECH Kft., so sídlom 1211 Budapest,
Színesfém utca 25., Maďarsko, IČO: 01-09-360727, právne zastúpený JUDr. Baltazár Mucska, so sídlom Vajnorská
55, 831 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, IČO: 31 367 208
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, IČO: 31 367 208, aby
sa do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa
možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu 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.
Sud vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243.
Zákona
č. 300/2005
Z.z. Slovenskej
Trestný zákon.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
4. Ak sa dlžník vyjadrí,aže
súhlasí,
aby
súd
rozhodol
vo veci
vyhlásenia
konkurzu
bez pojednávania, súd v zmysle §
o zmene a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil. 4

c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
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e)
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vestník
Deň vydania: 11.08.2016
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018537
Spisová značka: 8K/28/2016
Spisová značka: 8K/28/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: FLANSCH-TECH Kft., so sídlom 1211 Budapest, Színesfém utca 25.,
Maďarsko, IČO: 01-09-360727, právne zastúpený JUDr. Baltazár Mucska, so sídlom Vajnorská 55, 831 03 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava,
IČO: 31 367 208
súd nariadil pojednávanie
na deň: 05.09.2016
-------------------------------------------------

o 10:00

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: FLANSCH-TECH Kft., so sídlom 1211 Budapest,
Színesfém utca 25., Maďarsko, IČO: 01-09-360727, právne zastúpený JUDr. Baltazár Mucska, so sídlom Vajnorská
55, 831 03 Bratislava

V Bratislave dňa: 03.08.2016
Katarína Bartalská
sudca

JUDr.

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 3.8.2016

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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Obchodný vestník 155/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2016

JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018538
Spisová značka: 8K/28/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 8K/28/2016

Predvolanie

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: FLANSCH-TECH Kft., so sídlom 1211 Budapest, Színesfém utca 25., Maďarsko, IČO: 01-09
-360727, právne zastúpený JUDr. Baltazár Mucska, so sídlom Vajnorská 55, 831 03 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava,
IČO: 31 367 208
nariaďuje sa pojednávanie
na deň: 05.09.2016
------------------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 59

o 10:00

hod.
prízemie

na ktoré sa predvoláva:
dlžník: R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, IČO: 31 367 208
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný. Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz
doneste so sebou!
Doneste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba ohliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny
a predmety ohliadky, ktoré má tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite
predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Súd Vás poučuje, že v prípade, že sa predvolaný bez ospravedlnenia neustanoví na výsluch alebo k znalcovi, môže
ho súd dať predviesť. Trovy predvedenia uhradzuje ten, kto je predvádzaný. (§ 52 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje
postup konania tým, že v súdom určenej lehote neurobí súdom uložený úkon alebo neplní jemu súdom uloženú
povinnosť a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi, alebo sa neustanoví na súd, hoci naň
bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto
neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť
uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur. (§ 53 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Účastník, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, musí súdu oznámiť dôvod na odročenie pojednávania bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o ňom
dozvedel alebo odkedy sa o ňom mohol dozvedieť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti ho mohol predpokladať.
Návrh na odročenie pojednávania obsahuje najmä dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy
sa účastník o dôvode dozvedel, ak je to možné, uvedenie elektronickej adresy, telefaxu alebo telefónu, na ktoré súd
bezodkladne oznámi, ako návrh posúdil. Ak je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo
jeho zástupcu, návrh na odročenie pojednávania musí obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný
stav účastníka alebo jeho zástupcu neumožňuje účasť na pojednávaní. Za takéto vyjadrenie sa považuje vyjadrenie
ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým
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ošetrujúceho lekára, že účastník alebo jeho zástupca nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného
zhoršenia zdravotného stavu sa zúčastniť pojednávania. (§ 119 O.s.p.)
Súd Vás poučuje, že všetky dôkazy a skutočnosti sa musia predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie ( § 115a) najneskôr do
vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej, pretože na dôkazy a skutočnosti predložené a označené neskôr súd
neprihliada. Skutočnosti a dôkazy uplatnené neskôr sú odvolacím dôvodom len za podmienok uvedených v § 205a.
(§ 120 ods. 4 O.s.p.).
Súd Vás poučuje, že na prejednanie veci samej nie je potrebné nariaďovať pojednávanie, ak to nie je v rozpore s
požiadavkou verejného záujmu a ak možno vo veci rozhodnúť len na základe listinných dôkazov predložených
účastníkmi a účastníci s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania súhlasia alebo sa výslovne práva na
verejné prejednanie veci vzdali. Súhlas účastníkov s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania alebo
výslovné vzdanie sa práva na prejedanie veci sa vzťahuje aj na odvolacie konanie. (§115a O.s.p. a § 19 ods. 2 a 3
ZKR)
V Bratislave dňa: 03.08.2016
Bartalská
sudca

JUDr. Katarína

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Ak budete žiadať náhradu straty zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný........................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v...................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) ...................................eur - resp. má mesačný zárobok,
z ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu času .....................eur - a jeho pracovný čas v deň
predvolania je od.................................. do............................ hodiny.
Ušlý zárobok za prácu sa mu zrazí z jeho mzdy.
V ....................................................dňa.............................
Pečiatka:

Podpis:

POUČENIE: Uvedenie nepravdivých údajov v potvrdení zamestnávateľa je trestné!

Okresný súd Bratislava I dňa 3.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018539
Spisová značka: 8K/14/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Európske centrum výchovy a vzdelávania, so sídlom
Riazanská 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31 784 321, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Európske
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
centrum výchovy a vzdelávania,
so sídlom Riazanská 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31 784 321
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Európske centrum výchovy a vzdelávania, so sídlom
Riazanská 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31 784 321, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Európske
centrum výchovy a vzdelávania, so sídlom Riazanská 56, 831 03 Bratislava, IČO: 31 784 321
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Európske centrum výchovy a vzdelávania, so sídlom Riazanská 56,
831 03 Bratislava, IČO: 31 784 321, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, proti ktorého
uzneseniu smeruje.
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
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) v zmysle ustanovenia § 363 CSP.
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K018540
Spisová značka: 2K/58/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Michal Vetrák, nar. 14. 07. 1990, bytom 992 01
Modrý Kameň, Strhárska 480/113, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Michal Vetrák, nar. 14. 07. 1990, bytom 992 01 Modrý Kameň,
Strhárska 480/113
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K018541
Spisová značka: 2K/59/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Martin Kujan, nar. 22. 05. 1965, bytom 979
01 Rimavská Sobota, Malohontská 1075/18, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, 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 konkurzné konanie voči dlžníkovi - Mgr. Martin Kujan, nar. 22. 05. 1965, bytom 979 01 Rimavská Sobota,
Malohontská 1075/18
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K018542
Spisová značka: 2R/8/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BBK AGRO, s.r.o., so sídlom 974 11 Banská
Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 44 095 066, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 30273/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi BBK AGRO, s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica,
Rudohorská 33, IČO: 44 095 066
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K018543
Spisová značka: 2R/5/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom 974 01
Banská Bystrica, Horná 70/13, IČO: 34 116 681, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 29784/S o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka AGRO - KUSTRA, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná
70/13, IČO: 34 116 681.
U s t a n o v u j e správcu Správcovskú a reštrukturalizačnú, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská
Bystrica, Horná 13.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
prijímanie a prepúšťanie zamestnancov;
úpravy platov a pracovných zmlúv;
odmeny a prémie vedúcich pracovníkov;
opravy nad 5.000,- Eur;
investície nad 10.000,- Eur;
predaj hmotných aktív;
úvery a iné pôžičky;
vystavovanie, avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa/predaj cenných papierov;
kúpne a predajné zmluvy mimo rámec bežnej podnikateľskej činnosti nad 10.000,- Eur;
garancie prijímané alebo vydávané;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka;
záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti.
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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i)
kúpne a predajné zmluvy mimo rámec bežnej podnikateľskej činnosti nad 10.000,- Eur;
j)
garancie prijímané alebo vydávané;
k)
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka;
l)
záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. 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. 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).
4. 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). 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 (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. 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).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. 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).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného 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
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K018544
Spisová značka: 2R/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Gabriel Fodor, s miestom podnikania 974 01
Banská Bystrica, Janka Kráľa 3, IČO: 37 234 846, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Firm, vložka
č. 1764/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, 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

10

Obchodný vestník 155/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2016

rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Gabriel Fodor, s miestom podnikania
Janka Kráľa 3, IČO: 37 234 846.
U s t a n o v u j e správcu KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie
Bystrica, Komenského 14/A.

974 01 Banská Bystrica,
974 01 Banská

Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti);
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h)
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.596,96 Eur s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych
úkonov dlžníka schválených správcom;
l)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. 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. 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).
4. 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). Ak ide o
zabezpečenúVydáva
pohľadávku,
v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
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4. 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). 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 (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. 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).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. 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).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného 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 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K018545
Spisová značka: 2R/17/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka EnergoTerra, s.r.o., so sídlom 974
05 Banská Bystrica, Sládkovičova 37/A, IČO:
46 518 665, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 28872/S, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán v znení k 14. 06. 2016 prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 25. 07. 2016,
ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka EnergoTerra, s.r.o., so sídlom 974 05 Banská Bystrica,
Sládkovičova 37/A, IČO: 46 518 665
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K018546
Spisová značka: 2K/16/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Igor Farkaš, nar. 21. 01.
1982, bytom Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Martina
Šufliarska, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Dr. Herza 12, uznesením č. k. 2K 16/2015 - 138 zo dňa 13. 07.
2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 08. 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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Obchodný vestník 155/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.08.2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Igor Farkaš, nar. 21. 01.
1982, bytom Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Martina
Šufliarska, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Dr. Herza 12, uznesením č. k. 2K 16/2015 - 138 zo dňa 13. 07.
2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 08. 2016
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K018547
Spisová značka: 31K/13/2008
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: ANTIK spol. s r.o., so sídlom Timonova 13, 040 01 Košice, IČO: 36 174
297 uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k. 3CoKR/18/2016-1693 zo dňa 30. júna 2016:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v právnej veci úpadcu: ANTIK spol. s r.o., Timonova 13, 040 01 Košice, IČO: 36174297, o
návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35776005 na zrušenie
uznesenia veriteľského výboru, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 31K/13/20081623 zo dňa 11.1.2016 takto
rozhodol
Odvolanie o d m i e t a .
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach dňa 30. júna 2016
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K018548
Spisová značka: 31K/63/2013
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Bernáth, narodený:
27.01.1979, trvale bytom: Štóska 875/14, 044 25 Medzev uznesením zo dňa 14.04.2016, č.k. 31K/63/2013-177 p o t
v r d i l prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom: Žellova
2, 829 24 Bratislava, IČO: 30796482, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 7/1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.05.2016.
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2016
JUDr. Roman Maščák,
K018549
Spisová značka: 31K/22/2007
Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: FYTO, spoločnosť s ručením obmedzeným
Michalovce v likvidácii, so sídlom: 072 37 Sliepkovce, IČO: 31 704 531 uznesením zo dňa 14.04.2016, č.k.
31K/22/2007-704 p o t v r d i l prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, so sídlom: Žellova 2, 829 24 Bratislava, IČO: 30796482, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 17 vo
výške 66,39 EUR.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť
dňa 12.05.2016.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: FYTO, spoločnosť s ručením obmedzeným
Michalovce v likvidácii, so sídlom: 072 37 Sliepkovce, IČO: 31 704 531 uznesením zo dňa 14.04.2016, č.k.
31K/22/2007-704 p o t v r d i l prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou,
so sídlom:
Žellova 2, 829 24 Bratislava,
30796482, na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná,
Obchodný vestník
155/2016
KonkurzyIČO:
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
11.08.2016
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 17 vo
výške 66,39 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2016.
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2016
JUDr. Roman Maščák,
K018550
Spisová značka: 26K/42/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: LAYLA MOON s.r.o. v likvidácii, so sídlom Čermeľské
prielohy 1386/7, 040 01 Košice, IČO: 36 704 661, zast. likvidátorom MUDr. Július Kazimír, Čermeľské prielohy
1386/7, 040 01 Košice, zast. Advokátska kancelária Mišík, s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO:
36 862 746 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu zo dňa 21.07.2016:
-

Doložiť zmluvne a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/42/2016 vo vyššie stanovej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 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)
Okresný súd Košice I dňa 4.8.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K018551
Spisová značka: 32K/10/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Marián Grosoš, narodený: 06.02.1961,
bytom: Debraď 113, 045 01 Debraď o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so sídlom kancelárie:
Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S 791, odmenu vo výške 199,16 EUR vrátane DPH.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S 791, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 10,80 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so
sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S 791 odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu vo
výške 209,96 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 59/2016 na účet č.: SK39
1100 0000 0026 2371 6039, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

14

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S 791, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 10,80 EUR.
Obchodný vestník 155/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.08.2016
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so
sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S 791 odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu vo
výške 209,96 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 59/2016 na účet č.: SK39
1100 0000 0026 2371 6039, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo
ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v
troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 4.8.2016
JUDr. Pavel Varga, sudca
K018552
Spisová značka: 30K/26/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Roman Tóth, nar. 29.08.1975, bytom Tichá 57, 044 14 Čaňa o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Roman Tóth, nar. 29.08.1975, bytom Tichá 57, 044 14 Čaňa.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: : Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1689.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
Za začiatok plynutia lehoty
na prihlásenie
pohľadávok
do na
konkurzu
sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§15199 ods. 4, 9 ZKR).

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).
Obchodný vestník 155/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.08.2016
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak
sa na prihlášku
neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Obchodný
vestník 155/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.08.2016
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 5.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K018553
Spisová značka: 30K/25/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Angela Bučková, s miestom podnikania Veľké Raškovce 54,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 43 251 609, zast. JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho 1, 040 01 Košice o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Angela Bučková, s miestom podnikania Veľké Raškovce 54, 076 75
Veľké Raškovce, IČO: 43 251 609.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: : JUDr. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Krmanova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S855.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky
doručené do
45 dní odSlovenskej
vyhlásenia
konkurzu.
Spôsob
prihlasovania
pohľadávok
je uvedený v
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
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
poučení tohto rozhodnutia.
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doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U
k l a d á vestník
správcovi
povinnosť bezodkladne Konkurzy
informovaťaoreštrukturalizácie
vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, 11.08.2016
ktorí majú
Obchodný
155/2016
Deň vydania:
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
Vydáva
Ministerstvo
podľa právneho
dôvodu
vznikuspravodlivosti
(§ 29 ods. Slovenskej
4 ZKR). republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 5.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K018554
Spisová značka: 31K/43/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: S K O R a.s. v likvidácii, so sídlom: Dopravná 2, 040 13
Košice, IČO: 36 202 461, v zastúpení: Ing. Danica Kulová - likvidátor o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 21.07.2016:
Vydáva
Slovenskej
podľa§zákona
č. 200/2011
Z. č.
z. o7/2005
Obchodnom
vestníku
DoložilMinisterstvo
Zoznam spravodlivosti
spriaznených
osôb v republiky
zmysle ust.
12 ods.
4 zákona
Z.z. o
konkurze a
a oneskorších
zmene a doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
reštrukturalizácii v znení
predpisov
Doložil mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
(likvidačnú účtovnú súvahu)
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V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 21.07.2016:
Doložil Zoznam spriaznených osôb v zmysle ust. § 12 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Doložil mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (likvidačnú účtovnú súvahu)
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 31K/43/2016 vo vyššie stanovenej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 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)
Okresný súd Košice I dňa 5.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K018555
Spisová značka: 31K/13/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice, proti dlžníkovi: UNIWEX PRO, s.r.o., so sídlom: Oštepová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 600 539, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: UNIWEX PRO, s.r.o., so sídlom: Oštepová 5,
040 01 Košice, IČO: 36 600 539 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach a
to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 5.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K018556
Spisová značka: 31K/41/2016

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 Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: LAYLA, s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Čermeľské prielohy
1386/7, 040 01 Košice, IČO: 35 777 117 v zastúpení: MUDr. Július Kazimír - likvidátor, práv. zastúpený: Advokátska
kancelária Mišík, s. r. o., so sídlom: Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 862 746 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 21.07.2016:
-

Doložil Zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v platnom znení
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/41/2016 vo vyššie stanovenej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 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)

Okresný súd Košice I dňa 4.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K018557
Spisová značka: 31K/54/2013

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Krajčová, narodená: 16.05.1971,
trvale bytom: Uralská č. 9, 040 12 Košice, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol

P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova č. 14, Košice 040 01,
zn. správcu: S 1561 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.000,- EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D18 - 127/2013 a nespotrebovanú časť preddavku v sume
659,70 EUR evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D18 - 128/2013 správcovi podstaty, Ing. Ján
Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1561 na účet č. 2925879642/1100, do 3
dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 3.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K018558
Spisová značka: 31K/73/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Papp, narodený: 12.06.1975, trvale
bytom: Gudernova 289/1, 040 11 Košice, o návrhu správcu podstaty: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie:
Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu: S1565, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol

Priznáva správcovi podstaty: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1565, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K018559
Spisová značka: 31K/73/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Papp, narodený: 12.06.1975, trvale
bytom: Gudernova 289/1, 040 11 Košice, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1565 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.858,72 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.700,- EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 15/2016 a nespotrebovanú časť preddavku v sume
158,72 EUR evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka D19 - 272/2015 správcovi podstaty, HMG
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu: S1565 na účet č.
SK4381800000007000131862, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.8.2016
JUDr. Pavel Varga,
K018560
Spisová značka: 40K/4/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alexandra Mináriková,
nar. 30.10.1970, bydliskom Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správca S1070, na návrh správcu uznesením
č.k. 40K/4/2014-171 zo dňa 12.7.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.8.2016.
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 Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alexandra Mináriková,
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Bystrica,
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vestník
155/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňsprávcu
vydania:
11.08.2016
č.k. 40K/4/2014-171 zo dňa 12.7.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.8.2016.

Okresný súd Trenčín dňa 5.8.2016
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K018561
Spisová značka: 1NcKR/5/2012

Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Veronika Vríčanová, nar. 6.10.1980, trvale bytom
Moyzesova 2B, Pezinok, na povolenie oddlženia, takto
rozhodol

I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Veronika Vríčanová, nar. 6.10.1980, trvale bytom Moyzesova 2B, Pezinok.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Tibora Bátoryho, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300 Eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200 Eur v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
2.520 eur s tým, že v prípade, ak táto suma presiahne 70% jeho čistého príjmu za skúšobný rok, je povinný správcovi
poskytnúť sumu najviac vo výške 70% svojho čistého príjmu za skúšobný rok.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. Osobitne je správca povinný súdu oznámiť bezodkladne
akúkoľvek zmenu týkajúcu sa pracovného pomeru dlžníka. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 5.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K018562
Spisová značka: 1K/2/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Záhradník, nar. 22.9.1964, bytom
M. Dullu 50/4924, Martin, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Záhradník Fi. - AQAKOVO, s miestom
podnikania Sučianska 34, 036 01 Martin, IČO: 34 702 962, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Záhradník, nar. 22.9.1964, bytom
M. Dullu 50/4924, Martin, podnikajúci pod obchodným menom Pavol Záhradník Fi. - AQAKOVO, s miestom
podnikania Sučianska 34, 036 01 Martin, IČO: 34 702 962, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, takto
rozhodol
I. Vyzýva úpadcu: Pavol Záhradník, nar. 22.9.1964, bytom M. Dullu 50/4924, Martin, aby bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 7 dní od doručenia tejto výzvy, poskytol správcovi HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908 všetku súčinnosť, ktorú je možné od neho spravodlivo vyžadovať a
najmä predložil:
·
všetky pracovné zmluvy, vrátane dodatkov, ktoré úpadca uzatvoril ako zamestnanec od apríla 2009
·
všetky výplatné pásky za obdobie od apríla 2009 až po súčasnosť
II. Úpadcu Pavla Záhradníka, nar. 22.9.1964, bytom M. Dullu 50/4924, Martin
p o u č u j e, že v prípade, ak svoju povinnosť súčinnosti nebude riadne plniť, súd môže na návrh správcu nariadiť
jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je 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 3.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018563
Spisová značka: 4K/2/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu úpadcu: Anton Holeša, nar. 22.8.1967, bytom Antona
Bernoláka 2202/38, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie M.
R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva spoločnosť Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 36 869 678 z funkcie správcu úpadcu: Anton Holeša, nar. 22.8.1967, bytom Antona Bernoláka 2202/38,
010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 4.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K018564
Spisová značka: 1K/1/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: D A J A N spoločnosť s ručením
obmedzeným, Belá 939, 013 06 Terchová, IČO: 30 222 869, takto
rozhodol
V r a c i a dlžníkovi: D A J A N spoločnosť s ručením obmedzeným, Belá 939, 013 06 Terchová, IČO: 30 222 869,
nevyplatenú časť preddavku v sume 839,11 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť dlžníkovi: D A J A N spoločnosť s ručením obmedzeným, Belá
939, 013 06 Terchová, IČO: 30 222 869, nevyplatenú časť preddavku v sume 839,11 eur, evidovaného pod položkou
registra: 5, rok: 2016, číslo účtovného dokladu: 56/1-16, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V r a c i a dlžníkovi: D A J A N spoločnosť s ručením obmedzeným, Belá 939, 013 06 Terchová, IČO: 30 222 869,
nevyplatenú časť preddavku v sume 839,11 eur.
Obchodný vestník 155/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.08.2016
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť dlžníkovi: D A J A N spoločnosť s ručením obmedzeným, Belá
939, 013 06 Terchová, IČO: 30 222 869, nevyplatenú časť preddavku v sume 839,11 eur, evidovaného pod položkou
registra: 5, rok: 2016, číslo účtovného dokladu: 56/1-16, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 5.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K018565
Spisová značka: 6K/5/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: PRIMA computers s.r.o., so sídlom
M.R. Štefánika 7, 036 01 Martin, IČO: 36387703, uznesením č.k.: 6K/5/2016-69 zo dňa 11.07.2016 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 04.08.2016

Okresný súd Žilina dňa 5.8.2016
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K018566
Spisová značka: 1R/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa dlžníka: B.S.A.S., s.r.o., so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO: 36
411 124, oznamuje, že dňa 9.8. 2016 v Obchodnom vestníku č. 153/2016, bol z dôvodu administratívnej chyby
zverejnený nesprávny oznam o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia 1R /2/2016-129 zo dňa 21.7. 2016, ktorým súd
rozhodol o zastavení reštrukturalizačného konania. Uznesenie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko 15
dňová lehota na podanie odvolania voči predmetnému uzneseniu uplynie až dňom 15.8. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 9.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K018567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Janka Zombeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/45/2015 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/45/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. arch. Janka Zombeková, narodená 22.10.1969,
trvale bytom Jána Francisciho 1677/15, 054 01 Levoča, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku:
- peňažná pohľadávka voči Ing. arch. Slavomír Zombek, nar. 10.04.1965 podľa rozsudku Okresného súdu Spišská
Nová Ves 6P/75/2011 z 9.2.2012 – opakujúce sa plnenie za mesiac 7/2016, dôvod zapísania: majetok podliehajúci
konkurzu podľa § 67 ZKR, súpisová hodnota: 40,- EUR,
- iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 6/2016 v rozsahu v akom podliehajú konkurzu podľa §
72 ods. 2 ZKR v sume 100,- EUR, dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR, súpisová
hodnota: 100,- EUR.

K018568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 350 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 729 824
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2014 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zapísanie pohľadávky doručenej prihláškou po základnej prihlasovacej lehote do konečného zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava
Celková prihlásená suma: 44 464,80 EUR
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
V Bratislave, dňa 8.8.2016

K018569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ema Surmanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 684/11, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2016 S1403
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

26

Obchodný vestník 155/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 11.08.2016

Okresný súd Prešov
4K/13/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Pozemky

Súpisová zložka majetku

č. LV Katastrálne územie Štát Obec

1

235

Parcelné číslo Druh pozemku Výmera Podiel Súpisová hodnota

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 912/211

orná pôda

1491

1/8

46,02 €

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 912/212

orná pôda

2775

1/8

85,64 €

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 917/1

orná pôda

8660

1/8

267,27 €

4

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 918/11

orná pôda

6102

1/8

188,32 €

5

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 924/25

orná pôda

8624

1/8

266,16 €

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 917/2

orná pôda

8645

1/32 66,70 €

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 918/10

orná pôda

6536

1/32 50,43 €

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 916/101

orná pôda

29

1/16 0,45 €

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 916/102

orná pôda

68

1/16 1,05 €

2
3

236

6

237

7
8

238

9
10

239

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 861

orná pôda

7945

5/160 61,30 €

11

466

Nižná Olšava

SR Nižná Olšava 945/2

orná pôda

8639

1/32

Súpisová hodnota celkom

66,66 €
1 100,00 €

Stavba
Súp. zložka
maj. č.

Číslo Katastrálne
LV
územie

13

253

Štát Obec

Nižná Olšava SR

Nižná
Olšava

Súpisne číslo
Popis stavby
stavby

Adresa

Postavené na
parcele

51

Rod dom

Nižná
164
Olšava 51

1

Parcelné
číslo

Druh pozemku

Výmera

Spoluvl.podiel

Spoluvl.podiel

164

Zastavané plochy
981
a nádvoria

1

2

165

Záhrady

141

1

2

166

Záhrady

455

1

2

Spoluvl.podiel Spoluvl.podiel

Pozemky
Súpisová
Katastrálne
č. LV
zložka majetku
územie

Štát Obec

14

253

Kapušany

SR

15

253

Kapušany

SR

16

253

Kapušany

Nižná
Olšava

Nižná
Olšava
Nižná
SR
Olšava

Súpisová hodnota

10 000,00 €

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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K018570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Fečko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2016 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca vylučuje na základe výzvy Mgr. Ľuboce Greguškovej - správcu úpadcu Mgr. Jana Fečková rod. Takáčová
za dňa 03.08.2016 nasledujúce súpisové zložky majetku:
Oddelená podstata:
Byt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

popis: byt pozostávajúci z 2 obytných miestností
číslo bytu: 12, poschodie: štvrté
súpisné číslo domu na parcelách č. 3689 a 3690: 1025
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu: 179/10000
parcelné číslo – parcela registra „C“: 3689 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2; parcelné číslo
– parcela registra „C“: 3690 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 218 m2
spoluvlastnícky podiel na pozemku: 179/10000
ulica: Miškovecká, orientačné číslo: 19
katastrálne územie: Južné Mesto, obec: KOŠICE - JUH, okres: Košice IV., štát: Slovenská republika
číslo listu vlastníctva: 12736
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 65.000 €
názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00151653
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 9
názov zabezpečeného veriteľa: Spoločenstvo vlastníkov bytov Košice, Miškovecká 18, Košice, IČO:
30685672
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5

Všeobecná podstata:
Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: Televízor Panasonic LCD
rok výroby/obstarania: VN1A0545004241 (výrobné číslo)
stav opotrebovanosti: používaný
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 150 €

Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: DVD prehrávač Philips
rok výroby/obstarania: NN1511355 (výrobné číslo)
stav opotrebovanosti: používané
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 30 €

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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Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: skriňa
rok výroby/obstarania: neznáme
stav opotrebovanosti: používané
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 50 €

Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: sedacia súprava
rok výroby/obstarania: neznáme
stav opotrebovanosti: používané
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 50 €

Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: obývacia stena – svetlohnedá farba, MDF
rok výroby/obstarania: neznáme
stav opotrebovanosti: používané
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 200 €

Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: konferenčný stolík sklenený
rok výroby/obstarania: neznáme
stav opotrebovanosti: používané
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 40 €

Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: skriňa
rok výroby/obstarania: neznáme
stav opotrebovanosti: používané
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 60 €

Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: skriňa
rok výroby/obstarania: neznáme
stav opotrebovanosti: používané
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 30 €

Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: CD prehrávač LG,
rok výroby/obstarania: 008TRRH372645 (výrobné číslo)
stav opotrebovanosti: používané
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 30 €

Hnuteľná vec:
a. popis: Kávovar KRUPS
b. rok výroby/obstarania: približne desaťročný
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rok výroby/obstarania: približne desaťročný
stav opotrebovanosti: poškodený
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 30 €

Hnuteľná vec:
a.
b.
c.
d.
e.

popis: súprava dvoch krémových kresiel
rok výroby/obstarania: neznáme
stav opotrebovanosti: používané, opotrebované
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: bezpodielové spoluvlastníctvo úpadcu s manželkou
súpisová hodnota: 100 €

K018571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COIMEX, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 693 316
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/9/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/9/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca : COIMEX, a.s. „ v konkurze“, IČO : 00 693 316, č.k. 1R/9/2015
Deň a čas konania zasadnutia veriteľského výboru: 1.8.2016 (písomné hlasovanie)
Prítomní:
1. predseda: DÚ Banská Bystrica v zast. Slovenská konsolidačná, a.s. – v zastúpení Ing. Milada Janíčková
2. člen: Mesto Banská Bystrica – v zastúpení JUDr. Alena Šemodová
3. člen: ČEZ Slovensko, s.r.o. – v zastúpení JUDr. Martina Hudecová
Neprítomní :
1. člen: TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o.
2. člen: ENVIGEO, a.s.
Program:
1. hlasovanie o uložení záväzného pokynu na speňažovanie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
zverejneného v OV č.100/2016

K bodu 1 :
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Účelom zasadnutia veriteľského výboru je hlasovanie o uložení záväzného pokynu na speňažovanie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 100/2016 zo dňa 25.5.2016. Predseda VV Daňový
úrad Banská Bystrica v zast. Slovenská konsolidačná, a.s. navrhuje nesúhlasiť s navrhovaným spôsobom
speňaženia všeobecnej podstaty správcom zo dňa 13.6.2016, t.j. priamym predajom spoluvlastníkom úpadcu
v spoločnostiach CAL, s.r.o. a COIMEX development s.r.o. a navrhuje hlasovať o uložení záväzného pokynu
na speňažovanie majetku všeobecnej podstaty podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d/ ZKR, t.j. zorganizovaním
ponukového konania v prvom kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 100 % súpisovej hodnoty.

Uznesenie č.1 :

Veriteľský výbor ako príslušný orgán úpadcu COIMEX, a.s. „ v konkurze“ schvaľuje záväzný pokyn na
speňaženie majetku všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.100/2016 podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d/ ZKR,
t.j. zorganizovaním ponukového konania za nasledovných podmienok :
·

v prvom kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 100 % súpisovej hodnoty

Hlasovanie:
Daňový úrad BB v zastúpení SK, a.s.
Mesto Banská Bystrica
ČEZ Slovensko, s.r.o.

ZA
ZA
ZA

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

V Bratislave, dňa 1.8.2016
Zápisnicu vyhotovil: predseda VV DÚ BB v zast. SK, a.s., Ing. Milada Janíčková

Prílohy:
predseda: DÚ BB v zastúpení SK, a.s. - písomné hlasovanie zo dňa 14.7.2016
člen: Mesto Banská Bystrica - písomné hlasovanie zo dňa 28.7.2016
člen: ČEZ Slovensko, s.r.o. –písomné hlasovanie zo dňa 25.7.2016

K018572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Dudáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravský Biely potok 9, 027 42 Oravský Biely potok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 463 646
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2016 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Janka Grolmusová, správca úpadcu: Michal Dudáš, nar. 28.2.1989, bytom Oravský Biely Potok 9, miesto
podnikania 027 42 Oravský Biely potok 9, IČO: 45 463 646, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
14.9.2016 o 10.00 hod v kancelárii správcu v Martine, E.B.Lukáča 2, s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu
Voľba veriteľského výboru / zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene, resp. potvrdení správcu
Diskusia
Záver

Prezentácia účastníkov je od 9.45 do 10.00 hod. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnická osoba
aktuálny výpis z OR. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie (úradne
overené).
V
JUDr. Janka Grolmusová, správca

Martine,

8.8.2016

K018573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie o vylúčení súpisovej zložky zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
súp.zl.č. 3 - osobné motorové vozidlo zn. DODGE Grand Caravan AC Kombi, modrá metalíza, rok výroby 1996,
EČV: HC529BF v súpisovej hodnote 800,-€
deň vylúčenia zo súpisu: 08.08.2016
dôvod vylúčenia: zničenie vozidla - Potvrdenie OR PZ Trnava, ODI Hlohovec, zo dňa 29.07.2016 o vyradení vozidla
z evidencie z dôvodu jeho zničenia
V Piešťanoch dňa 08.08.2016
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K018574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALBOG, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
prof. Hlaváča 1887/10, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 401 276
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2015 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu ALBOG, s.r.o., so sídlom prof. Hlaváča 1887/10, 071 01 Michalovce,
Slovenská republika, IČO: 45 401 276 v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení neskorších zákonov, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 11.10.2016
o 10:00 hod. v sídle správcu, na adrese Štúrova 19, 040 01 Košice s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2. Správa o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie o výmene správcu v zmysle § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.
5. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty

K018575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Ťasková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 2717/32A, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/63/2015 S 1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/63/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov
JUDr. Marián Novikmec ako ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Ťasková, nar. 22.02.1974,
bytom Lúčna 2717/32A, 093 01 Vranov nad Topľou, týmto v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle veriteľa Prvá
stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, dňa 08.09.2016 o 11.00 hod. s nasledovným
programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba zástupcu veriteľov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Voľba zástupcu veriteľov,
3. 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 aj plnou mocou.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K018576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BeKo, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 14/7495, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 851 576
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2015 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru

Spis. značka súdneho spisu:

8K/50/2015

Spis. značka správcovského spisu: 8K/50/2015 S1590
Úpadca:

BeKo, s.r.o. v likvidácii

Sídlo:

Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

IČO:

43 851 576

Dátum a čas konania schôdze:

05.08.2016, 13:00 hod.

Miesto konania schôdze: kancelária správcu konkurznej podstaty: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Správca:

Advisors k.s.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava - veriteľ č. 9
2. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava – veriteľ č. 8
3. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava – veriteľ č. 12

Program schôdze:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca konajúci prostredníctvom komplementára Mgr. Pavla Škodu,
ktorý sa však z objektívnych príčin nemohol dostaviť na zasadnutie. Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal
správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze e reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia veriteľského
výboru, teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu programu č. 1 – Voľba predsedu veriteľského výboru:
Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava – veriteľ č. 8

Po hlasovaní členov veriteľov sa konštatuje:
Hlasovalo za: 3 hlasy
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 hlas

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava – veriteľ č. 8

Záver
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 13:20 hod.

V Bratislave dňa 05.08.2016

................................................
Predseda VV
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21,814 99 Bratislava
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K018577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefa Bagoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická 198/13, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Jozefa Bagoňa , nar.
15.09.1984, Šenkvická 198/13, 900 82 Blatné, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp.zn. 4K/35/2016 zo dňa 26.7.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 147/2016 zo dňa
01.08.2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Ing. Miroslav Kapolka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee in
bankruptcy, I would like to inform you that on the 1st August 2016 was published in the Commercial Bulletin No.
147/2016 the Declaration of Insolvency of Debtor Jozef Bagoň, born on 15.09.1984, Šenkvická 198/13, 900 82
Blatné by the District Court Bratislava I, Case No. 4K/35/2016 and Ing. Miroslav Kapolka was appointed as the
trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
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general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
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his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000

K018578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Lucia Žužová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu:
Levocska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2016 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok úpadcu JUDr. Lucia Žužová, nar.
01.12.1974,Viničná 419, 093 01 Vranov nad Topľou, č.k. 1K/12/2016 a to veriteľa: veriteľa DOLPHINS
CORPORATION Ltd., č. spoločnosti 009257 v počte 1 ks, a to v celkovej výške: 3 130,66 €, ktorého súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok v počte 1 ks, bola doručená správcovi po uplynutí základnej 45 dňovej
lehote na prihlasovanie pohľadávok a to v celkovej výške: 3 130,66 €, a bola dodatočne zapísaná do zoznamu
pohľadávok v sume 3 130,66 Eur ako nezabezpečená a možno ju považovať za úplnú.

K018579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COIMEX, a.s. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 693 316
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/9/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/9/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe záväzného pokynu uloženého príslušným orgánom v konkurze správca konkurznej podstaty úpadcu
COIMEX, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 693 316 týmto
vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
INÁ MAJETKOVÁ PODSTATA
P.

Súpisová
hodnota

Popis
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P.
č.

Popis

1

80 % obchodný podiel úpadcu v spoločnosti CAL, s.r.o., so sídlom Partizánska 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 001
1.500,00
941

2

80 % obchodný podiel úpadcu v spoločnosti COIMEX development s.r.o., so sídlom Partizánska cesta 3, 974 01
1.500,00
Banská Bystrica, IČO: 36 648 051

hodnota
v EUR

za najvyššiu ponuku, minimálne však za 100 % súpisovej hodnoty.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku, pričom do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty) osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ing. Veronika
Škodová, PhD., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica v zalepených obálkach s označením: „PONUKA – KONKURZ
1R/9/2015 – NEOTVÁRAŤ“.

2. Obálka s ponukou musí obsahovať:
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

overená fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba
podnikateľ,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší
ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.

3. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu včas. Ponuka, ktorá nebude obsahovať niektoré
z vyššie uvedených údajov alebo dokladov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr.

4. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0948 828 233 alebo mailom:
skodova@restrukturalizacia.net, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

5. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu.

6. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 7 kalendárnych dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, kúpna cena je
splatná najneskôr v deň podpisu Zmluvy o prevode obchodného podielu. Víťazný záujemca je povinný uzavrieť
Zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie
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Zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie
Zmluvy o prevode obchodného podielu.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K018580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. et Bc. Mária Raffajová ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohutská 1597/107, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1979
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/59/2015 /S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/59/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Popis: Zrážka zo mzdy za obdobie 7/2016 poukázaná od zamestnávateľa Detský domov, Moyzesova 39, 968 01
Nová Baňa v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 75,74 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K018581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Pavlovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 2072/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.8.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2015 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Trenčín, nespotrebovaná časť preddavku na predb. správcu
Výška pohľadávky: 186,75 eur
Súpisová hodnota: 186,75 eur
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JUDr. Peter Frajt, správca

K018582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Tarcsi -fy TARCSI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Táborská 3211/2B, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 738 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/22/2015 S 1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/22/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Súpisová
hodnota

Deň zápisuDôvod zápisu

Označenie majetku

Peňažná
pohľadávka
Peňažná
27.05.2016
pohľadávka
Peňažná
25.05.2016
pohľadávka

Zostatok na bankovom účte vedenom – Wüstenrot
3692,97 €
stavebná sporiteľňa, a.s.

25.05.2016

Zostatok na bankovom účte vedenom – VÚB, a.s.

Poznámka

Deň
vylúčenia

Dôvod
vylúčenia

813,07 €

Zostatok na bankovom účte vedenom – VČSOB, a.s. 20,- €

K018583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 30/1006, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.5.1984
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/40/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Bratislava 1. 8. 2016
1.1. V konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Ľuboš Slobodník, nar. 31. 5. 1984, bytom Kukučínova 1006/30,
941 11 Palárikovo, ste ako správca konkurznej podstaty požiadali Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s., ako
zástupcu veriteľov, o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu zaradeného do súpisu majetku
všeobecnej podstaty, a to súpisovej zložky majetku č. 3, peňažnej pohľadávky vo výške 688,30 €, dlžníka: Peter
Burda, nar. 2. 5. 1989, Hviezdoslavova 1023/42, Komjatice.
1.2. SZRB ako zástupca veriteľov týmto v zmysle § 83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. udeľuje záväzný
pokyn správcovi konkurznej podstaty. Podľa § 82 ods. 2 písm. a) ZKR je príslušný orgán, ktorým je zástupca
veriteľov, oprávnený uložiť Správcovi tento záväzný pokyn, keďže ide o speňaženie majetku zaradeného do súpisu
majetku všeobecnej podstaty (ďalej len „Príslušný orgán“).
2. Predmet speňaženia. Predmetom speňaženia podľa tohto záväzného pokynu je peňažná pohľadávka vo výške
688,30 €, dlžníka: Peter Burda, nar. 2. 5. 1989, Hviezdoslavova 1023/42, Komjatice, právny dôvod: peňažné plnenie
podľa Trestného rozkazu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 5. 12. 2011, č. k. 3T/207/2011, v súpisovej hodnote
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podľa Trestného rozkazu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 5. 12. 2011, č. k. 3T/207/2011, v súpisovej hodnote
688,30 € (ďalej len „Pohľadávka“ alebo „Predmet speňaženia“). Pohľadávku správca zapísal do súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu a zverejnil v Obchodnom vestníku č. 198/2005, č. zverejnenia K022424, v súpisovej
hodnote 688,30 €.
3. Spôsob speňaženia. Príslušný orgán udeľuje Správcovi nasledovný záväzný pokyn. Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s., ukladá správcovi, aby pohľadávku speňažil ponukovým konaním podľa § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR za týchto podmienok:
1. Ponukové konanie bude zverejnené v Obchodnom vestníku SR (ObV SR). Vo zverejnení správca uvedie:
- Označenie majetku.
- Termín a miesto na predkladanie ponúk, pričom od zverejnenia ponukového konania v ObV SR do uplynutia
termínu na predkladanie ponúk musí byť minimálne 14 dní.
- Náležitosti ponuky.
- Termín a miesto otvárania obálok.
- Termín na vyhodnotenie ponúk.
2. Záujemca doručí ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením: "CENOVÁ PONUKA, NEOTVÁRAŤ,
32K/40/2015" tak, aby došla na miesto a v čase určenom vo zverejnení.
3. Ponuka musí obsahovať:
- Návrh cenovej ponuky.
- Pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené.
- Pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
4. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania a
nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
5. Ponuka, ktoré nebude doručená včas, sa nebude považovať za doručenú, ani keby bola podaná na odoslanie
pred uplynutím učeného času. Na takúto ponuku sa neprihliadne a vráti sa odosielateľovi.
6. Otváranie obálok sa vykoná v mieste a v čase, ktorý správca oznámi pri zverejnení. O otváraní obálok spíše
správca zápisnicu.
7. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku a jeho ponuka bude
schválená príslušným orgánom, ktorý je oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
8. Ak v príslušnom ponukovom kole nebude doručená žiadna ponuka, správca je oprávnený vyhlásiť ďalšie
ponukové kolo. O vyhlásení ponukového konania, ako aj o jeho výsledku, správca informuje príslušný orgán
mailom.
9. Všetky náklady spojené s postúpením pohľadávky znáša víťaz ponukového konania.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K018584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.K. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šibeničný Vrch 1, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 627 003
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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Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2012 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu: B.K. s.r.o., so sídlom Šibeničný Vrch 1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 627 003, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 1K/47/2012 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že do Zoznamu pohľadávok boli
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky
veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 01 Banská Bystrica:

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P1
Prihlásená suma:

30,- EUR

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: P2
Prihlásená suma:

60,- EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca konkurznej podstaty

K018585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Holý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Niva 43/158, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

V Trenčíne dňa 27. 07. 2016
Vec: Súhlas s konečným rozvrhom výťažku zo všeobecnej podstaty
V právnej veci konkurzu na majetok úpadcu - Juraj Holý, s trvalým bydliskom Niva 158/43, Trenčín, dátum nar. 08.
08. 1969 (ďalej ako „úpadca“), ktorý je t. č. vedený Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 38K/33/2013, bol
Advokátskej kancelárii JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o., ako právnemu zástupcovi veriteľa a zároveň zástupcu
veriteľov POLE a.s., IČO: 36 299 260, Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, v zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii predložený na schválenie Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

43

Obchodný vestník 155/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2016

o konkurze a reštrukturalizácii predložený na schválenie Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
zo dňa 27. 06. 2016.
Po preštudovaní predložených podkladov veriteľ, POLE a.s., v zastúpení Advokátskou kanceláriou JUDr. Andrej
Jaroš, spol. s r. o., nemá námietky k predloženému Návrhu konečného rozvrhu výťažku a týmto schvaľuje
predložený Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 27. 06. 2016.
Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o., JUDr. Andrej Jaroš, advokát, konateľ
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K018586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGOPROJEKTY a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 187
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/13/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 01 Bratislava, IČO: 36 865 265
(ďalej len „Správca), Správca úpadcu ENERGOPROJEKTY a. s., v konkurze, so sídlom Sabinovská 12, 820 09
Bratislava, IČO: 35 698 187 (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto
zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 19.09.2016 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti v sídle Správcu
na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava. Prezentácia veriteľov sa začne o 09:30 hod.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov, a doklad totožnosti.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K018587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Karin Maran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kozáčeka 2068/33, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 12/2016 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica

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
4K 12/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle § 76 ods. 3 Zákona 7/2005 Z. z. sa doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku,
a to:

Peňažná suma podliehajúca konkurzu v sume 185,06 € v súpisovej hodnote 185,06 €.

Vo Zvolene, 8. 8. 2016.

JUDr. Vladimír Flíder
SKP

K018588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Karin Maran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kozáčeka 2068/33, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K 12/2016 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle § 76 ods. 3 Zákona 7/2005 Z. z. sa doplňuje súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku,
a to:

Nespeňažené peňažné prostriedky podliehajúce konkurzu v sume 202,26 € v súpisovej hodnote 202,26 €.

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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Vo Zvolene, 8. 8. 2016.

Deň vydania: 11.08.2016

JUDr. Vladimír Flíder
SKP

K018589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Pekarovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 21/1593, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/19/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/19/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 38/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku
vyplácaný v mesiaci august 2016,
Suma: 75,27 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 75,27 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 5. 8. 2016

V Piešťanoch, dňa 8. 8. 2016

K018590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Stiegelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 33, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 834 836
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 2K 65/2015 S 1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 65/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová zložka majetku

Peňažná pohľadávka

Suma

2 051,50 €

Mena

euro

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku
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sprostredkovateslke sluzby upadcu- november 2015 - april 2016

Dlžník

10
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SlovBusiness s.r.o., Ďumbierska 20, 974 11 Banská Bystrica

Súpisová zložka majetku

Peňažná pohľadávka

Suma

565,84 €

Mena

euro

Právny dôvod vzniku

administrativne sluzby upadcu november 2015 - april 2016

Dlžník

Gallson s.r.o., Ďumbierska 20, 974 11 Banská Bystrica

K018591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Jurko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lemešany 62, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o oprave chyby v Zápisnici z 1. schôdze veriteľov
V časti "Určenie 1 zástupcu veriteľov" došlo pri písomnom vyhotovovaní zápisnice k chybe, keďže zástupcom
veriteľov bol zvolený veriteľ: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 15 a nie JUDr. Jela
Zakarovská - poverená zamestnankyňa tehto veriteľa, ako to bolo uvedené v predchádzajúcej zápisnici zverejnenej
v OV č. 144/2016 dňa 27.07.2016.
Prešov, dňa 08.08.2016

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K018592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Andok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 133, 991 24 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 2/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s ust. § 76 zák.č. 7/2005 Z. z. správca týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku
úpadcu:

V. PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová
hodnota v Eur

Por.č. Popis

Deň
zapísania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA - Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
266,67
postihnutá exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z. z. za mesiac jún 2016
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA – Pohľadávka - Regresný nárok voči spoludlžníkovi (Edita
10.819,75
Andoková, Stredné Plachtince 44, Dolné Plachtince)

26.7.2016
29.07.2016

Súpis doplnený ku dňu 05.08.2016

JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K018593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Štucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 187, 062 15 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise
Súpis majetku oddelenj podstaty zab. veriteľa Slovak Businness Agency – pohľ. č. 13
Pripísanie poznámky o spornom zápise

p.č.

Popis

Dôvod zápisu poznámky

1.

Automatická práčka zn. Whirlpool, model: AWM9200/WH,
12NC kód: 857008501020, biela farba, počet otáčok 1000,
materiál bubna: ušľachtilá oceľ, ovládací systém:
elektronický, ohrievací výkon 2050 w, spot.energie pri praní:
1,57 kWh

Úhrada zabezpečeného úveru v
plnej výške za úpadcu zo strany
osôb, v prospech ktorých sa
poznámka zapisuje

Automatická práčka zn. AEG, model 60640, bila farba, počet
otáčok 1000, materiál nádrže: HiCarbon, spot.vody: 46 l,
ovl.systém: LCD dig.display, spot.energie pri praní: 1,02
kWh

Úhrada zabezpečeného úveru v
plnej výške za úpadcu zo strany
osôb, v prospech ktorých sa
poznámka zapisuje

Sušička prádla zn. Whirlpool, model AWZ8000/PRO, farba
biela, 8 programov, kapacita: 8 kg, počet ot. pri dstreďovaní:
54, materiál bubna: nerez, typ ovl.: elektronický, ohrev:
elektrický, výkon: 2,9kWh, rozmery: 595mm x 600mm x
850mm, hmotnosť: 40 kg

Úhrada zabezpečeného úveru v
plnej výške za úpadcu zo strany
osôb, v prospech ktorých sa
poznámka zapisuje

Regál na čisté prádlo, rozmery: 160mm x 90mm x 80mm

Úhrada zabezpečeného úveru v
plnej výške za úpadcu zo strany
osôb, v prospech ktorých sa
poznámka zapisuje

2.

3.

4.

5.

6.

Regál na špinavé prádlo, rozmery: 160mm x 90mm x 80mm,

Pracovný stôl, rozmery: 160mm x 80mm

Úhrada zabezpečeného úveru v
plnej výške za úpadcu zo strany
osôb, v prospech ktorých sa
poznámka zapisuje
Úhrada zabezpečeného úveru v
plnej výške za úpadcu zo strany
osôb, v prospech ktorých sa
poznámka zapisuje
Úhrada zabzepečeného úveru v
plnej výške za úpadcu zo strany

Deň
prip.
poznámky

Osoby,
v
prospech kt. sa
poznámka
zapisuje

05.08.2016

1)
LILIUM
SERVICES, s.r.o.
2) Ľubomír Kulig

05.08.2016

1)
LILIUM
SERVICES, s.r.o.
2) Ľubomír Kulig

05.08.2016

1)
LILIUM
SERVICES, s.r.o.
2) Ľubomír Kulig

05.08.2016

1)
LILIUM
SERVICES, s.r.o.
2) Ľubomír Kulig

05.08.2016

1)
LILIUM
SERVICES, s.r.o.
2) Ľubomír Kulig

05.08.2016

1)
LILIUM
SERVICES, s.r.o.
2) Ľubomír Kulig

05.08.2016

1)
LILIUM
SERVICES, s.r.o.
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Skladový regál, rozmery: 195mm x 60mm

Priemyselný žehlič (používaný) zn. Miele, model: 5316, typ:
HM 5316 výr. č.: 40/9604555, kapacita-oparovanie vody:
47(kg/h), ohrev (spotreba): 11,9 kW, valec: priemer (mm)
250, dĺžka (mm):1650, rozmery (cm):šírka: 216, hĺbka: 59,
výška 104

Prešov, dňa 08.08.2016

plnej výške za úpadcu zo strany
osôb, v prospech ktorých sa
poznámka zapisuje
Úhrada zabezpečeného úveru v
plnej výške za úpadcu zo strany
osôb, v prospech ktorých sa
poznámka zapisuje

Deň vydania: 11.08.2016
05.08.2016

SERVICES, s.r.o.
2) Ľubomír Kulig

05.08.2016

1)
LILIUM
SERVICES, s.r.o.
2) Ľubomír Kulig

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K018594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Kuffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutnohorská 2133/5, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. PhD. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2015 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Okresný súd Košice I uznesením sp.zn.: 26K/56/2015 zo dňa 21.12.2015 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Ernest Küffer, nar. 24.12.1966, bytom Kutnohorská 2133/5, 075 01 Trebišov, korešpondenčná adresa:
P.O.Hviezdoslava 21/11, 079 01 Veľké Kapušany (ďalej len ,,dlžník“) ustanovil Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.,
so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 249/2015 dňa 30.12.2015.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca úpadcu Ernest Küffer, nar. 24.12.1966, bytom Kutnohorská 2133/5, 075
01 Trebišov, korešpondenčná adresa: P.O.Hviezdoslava 21/11, 079 01 Veľké Kapušany oznamuje, že
v predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle § 96 ods. 2 ZKR a ďalej správca
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej a všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť v sídle
správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom:
consulting.slavka@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0905 647 435.

K018595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Kuffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutnohorská 2133/5, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. PhD. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2015 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
26K/56/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Košice I uznesením sp.zn.: 26K/56/2015 zo dňa 21.12.2015 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Ernest Küffer, nar. 24.12.1966, bytom Kutnohorská 2133/5, 075 01 Trebišov, korešpondenčná adresa:
P.O.Hviezdoslava 21/11, 079 01 Veľké Kapušany (ďalej len ,,dlžník“) ustanovil Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.,
so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 249/2015 dňa 30.12.2015.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca úpadcu Ernest Küffer, nar. 24.12.1966, bytom Kutnohorská 2133/5, 075
01 Trebišov, korešpondenčná adresa: P.O.Hviezdoslava 21/11, 079 01 Veľké Kapušany oznamuje, že
v predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle § 96 ods. 2 ZKR a ďalej správca
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť v sídle
správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom:
consulting.slavka@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0905 647 435.

K018596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garay Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bubnová 2349/7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2016 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mariana Zavacká, správca konkurznej podstaty Maiana Garayho, nar. 12.7.1968, bytom komárno Bubnova č.
2348/7, zvoláva prvú schôdzu veiteľov na deň 8.9.2016 (štrvrtok), o 11.00 hod., ktorá sa bude konať v sídle správcu
na Nádvorí Európy 32/3 v Komárne s nasledujúcicm programom:
1. otvorenie schôdze
2. Správa o činnost správcu a stave konkurzu
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ostabovenia § 36 ZKR
4. voľba zástupcu veriteľov
5. rôzne a záver
Pri prezentáciíi veritelia predložia doklad o totožnosti, právnicke osoby výpis z obchodného registranie nie starší
ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KVESTA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 71, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 563 865
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/76/2013 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/76/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

4.
Súpisová zložka majetku: Nespotrebovaná časť preddavku podľa § 13 ZKR
Súpisová hodnota: 65,76 Eur
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.10.2014
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. d) ZKR

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K018598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X-MOTORS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 405 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/81/2012-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/81/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por. číslo typ súpis. zložky

popis súpisovej zložky

súpisová hodnota (EUR) spoluvl. podiel úpadcu

41

pohľadávka z účtu v bankekreditné úroky z bežného účtu za obdobie 05/2016

42

pohľadávka

43

pohľadávka z účtu v bankekreditné úroky z bežného účtu za obdobie 06/2016

44

pohľadávka

45

pohľadávka

výťažok z exekúcie EX 4300/2007, povinný Marián
Jakubík

výťažok z exekúcie EX 4300/2007, povinný Marián
Jakubík
výťažok z exekúcie EX 4300/2007, povinný Marián
Jakubík

0,02

1/1

10,88

1/1

0,03

1/1

10,88

1/1

10,88

1/1
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K018599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc.Erika Fodorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
THK 35, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K51/2015 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 4.7.2016 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky
veriteľa Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00313271 v konkurznej
veci úpadcu Bc. Erika Fodorová, nar. 31.10.1967, bytom THK 35, 974 05 Banská Bystrica, ktorá obsahovala
prihlášku pohľadávky v celkovej výške 29,20 € z toho istina vo výške 29,20 €. Prihlásená pohľadávka bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok dňa 11. júla 2016 pod poradovým číslom 6.
v Hnúšti, 8. augusta 2016
JUDr. Ján Čipka, správca

K018600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Jurko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lemešany 62, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dňa 04.08.2016 mi bola po základnej prihlasovacej lehote, doručená Prihláška nezabezpečenej pohľadávky
veriteľa: Michal Iľko, nar. 21.05.1988, bytom Ján Francisciho 15, Levoča v celkovej sume 7.265,125 Eur. Túto
pohľadávku som zapísala do Zoznamu pohľadávok pod č. 1.
Prešov, dňa 08.08.2016

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K018601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Süttö Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolíňany 423, 951 78 Kolíňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1981
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/73/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31K/73/2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu
S1731, správca úpadcu Mário Süttő, nar.: 22.09.1981, bytom Kolíňany 423, PSČ: 951 78 zvoláva na žiadosť
Okresného súdu Nitra druhú schôdzu veriteľov na deň 30.08.2016 o 8:45 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu
na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. podlažie, veľká zasadacia miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 08.30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
LawService Recovery, k.s., správca

K018602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Kadlecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 443, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/5/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), Správca
úpadcu: Dagmar Kadlecová, bytom Horná Štubňa 443, 038 46 Horná Štubňa, nar. 18.02.1990 (ďalej aj ako len
„Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, za
účelom vyhotovenia konečného rozvrhu z oddelenej podstaty.
Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje každého, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate o:
·

možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate u Správcu v lehote do
30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
o možnosť následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti oddelenej podstate.

Námietka podaná veriteľom musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
V Žiline, dňa 08.08.2016
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
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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HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K018603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Kadlecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 443, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/5/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), Správca
úpadcu: Dagmar Kadlecová, bytom Horná Štubňa 443, 038 46 Horná Štubňa, nar. 18.02.1990 (ďalej aj ako len
„Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty.
V Žiline, dňa 08.08.2016
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K018604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Šlosárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre 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 Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Viera Šlosárová, nar.
28.07.1959, Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Prešov, sp. zn. 2K/27/2016 zo dňa 01.08.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 08.08.2016 uverejnením v OV 152/2016 pod značkou
K018239.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Jozef Jaroščák ml., správca, Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika, k sp. zn. 2K/27/2016.

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, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

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

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

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

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

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).

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

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne
správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).

According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as thebankruptcy
trustee of the bankrupt: Viera Šlosárová, date of birth 28.07.1959, Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov
(hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 2K/27/2016 dated 1th August 2016 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

The
bankruptcy
was
declared
on
07th
July
2016
publication
in
(https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) brand K018239.

OV

152/2016

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca,
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, Slovak Republic and one copy in the District Court Prešov, Grešova
3, 080 42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2K/27/2016.

The registration has to provide information about the name, surname and the address or 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, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a
special registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29,
section 1 ZKR).

Creditors whose claims depend on 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. The claim has to be registered in the Euro currency.

If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor
cannot exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional
satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the
schedule of a general substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after
the delivery of the application to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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the delivery of the application to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of
claims in Commercial Journal stating the creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).

In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise
it ceases to exist (§ 28, section 4 ZKR).

Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter
referred to as "contingent claim"), can be applied by the application; conditional creditor is
entitled to apply rights associated with the contingent claim only when he proves the
emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation
period and termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).

Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in
bankruptcy proceedings, if the claim is secured by security right related to the property of the
bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in the bankruptcy proceedings from the
proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however the voting rights
at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be
satisfied from the property by which it is secured (§ 28, section 7 ZKR).

If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded
from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a
result of not registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim
against substance which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28,
section 8 ZKR).

Documents prooving 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 nominate and in
writing notify the trustee. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of
the claim has to be beaded. (§ 29, section 6, 7, 8 ZKR).

K018605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Šlosárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 26, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Jaroščák ml. konkurzný správca úpadcu Viera Šlosárová, nar.: 28.07.1959, Tatranská 26, 059 91
Veľký Slavkov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00
do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť
e-mailom:judr.jaroscak@gmail.com.

telefonicky

alebo

faxom

na

čísle:

054/474

6272

alebo

V Bardejove dňa 08.08.2016

JUDr. Jozef Jaroščák ml. - konkurzný správca

K018606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SV Tech s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 342 653
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova
12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu
S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“),
Správca úpadcu: SV Tech, s.r.o. v konkurze, so sídlom Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 653 (ďalej aj
ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej
podstate, za účelom vyhotovenia konečného rozvrhu z oddelenej podstaty.
Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje každého, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate o:
·

možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate u Správcu v lehote do
30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
o možnosť následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti oddelenej podstate.

Námietka podaná veriteľom musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
V Bratislave, dňa 08.08.2016
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K018607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SV Tech s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 342 653
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Štefanovičova
12, 811 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu
S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“),
Správca úpadcu: SV Tech, s.r.o. v konkurze, so sídlom Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza, IČO: 36 342 653 (ďalej aj
ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej
podstaty.
V Bratislave, dňa 08.08.2016

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K018608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZFR s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 365 820
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oprava oznámenia o tom kde a kedy možno nahliadať do spisu, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 140/2016
zo dňa 21.07.2016 pod č. K017038.
Opravené oznámenie znie nasledovne:
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu ZFR s. r. o., so sídlom, Štefanovičova
12, 811 04 Bratislava oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00-12:00
a od 12:30-14:30 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na tel. č.: 048/419 53 86 alebo
sekretariat@spravcovska.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.,
správca konkurznej podstaty

K018609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 866
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

´
KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Tyršovo
nábrežie 12, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sr, vložka č.:
10107/L, vedená v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S 1568 (ďalej aj ako len „Správca“),
ako Správca úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO:
36 527 866 v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. 97 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh č. 2 z oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa: Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava.

V Bratislave dňa 5.8.2016

KP recovery, k.s., Správca úpadcu

K018610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 866
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tyršovo nábrežie 12, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K 23/2014/S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/23/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, sídlo správcovskej kancelárie: Tyršovo
nábrežie 12, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sr, vložka č.:
10107/L, vedená v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod zn. S 1568 (ďalej aj ako len „Správca“),
ako Správca úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako Správca úpadcu: ASTRUM Laus, s.r.o., so sídlom P.O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, IČO:
36 527 866 v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. 97 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“) týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa úpadcu: Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava za účelom vyhotovenia čiastkového rozvrhu č. 2 z uvedenej oddelenej podstaty úpadcu.

Správca týmto zároveň informuje v súlade s ust. § 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR všetky zainteresované osoby, že:
·
·
·

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate,
je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v
inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

V Bratislave dňa 5.8.2016

KP recovery, k.s., Správca úpadcu

K018611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Otgontamir Srbecká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macov 64, 930 32 Blatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 2069/10A, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č. súpisová zložka

1

Iná majetková hodnota
peňažné prostriedky na účte
správcu
zostatok ku dňu zostavenia
súpisu:

hodnota

2.000 EUR

odhadovaná hodnota:

2 000,00 EUR

deň zápisu:

22.6.2016

dôvod zápisu:

Peň. prostriedky zaistené správcom od úpadcu

Pohľadávka z účtu v banke
peňažné prostriedky na účte
úpadcu vo VÚBbanke
mena

2

USD

čslo účtu

2326100959/0200

zostatok ku dňu 4.7.2016:

14,64USD

odhadovaná hodnota:

12,97 EUR

deň zápisu:

4.7.2016
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Peň. prostriedky zaistené správcom zo zrušeného účtu vo VÚB banke a prevedené na účet správcu z
dôvodu zníženia nákladov na vedenie bank.účtu, tj. pohľadávok proti podstate

Pohľadávka z účtu v banke
peňažné prostriedky na účte
úpadcu v VÚB banke

3

mena

USD

číslo účtu

2206091998/0200

zostatok účtu ku dňu 4.7.2016:

0,45 USD

odhadovaná hodnota:

0,40 EUR

deň zápisu:

4.7.2016

dôvod zápisu:

Peň. prostriedky zaistené správcom zo zrušeného účtu vo VÚB banke a prevedené na účet správcu z
dôvodu zníženia nákladov na vedenie bank.účtu, tj. pohľadávok proti podstate

Iná majetková hodnota
mzda úpadcu za jún 2016
4

zostatok ku dňu zostavenia
súpisu:

423,35 EUR

odhadovaná hodnota:

423,35 EUR

deň zápisu:

8.7.2016

dôvod zápisu:

vklad na účet správcu

Iná majetková hodnota
mzda úpadcu za júl 2016
5

zostatok ku dňu zostavenia
súpisu:

423,36 EUR

odhadovaná hodnota:

423,36 EUR

deň zápisu:

8.8.2016

dôvod zápisu:

vklad na účet správcu

ADVO INSOLVENCY, k.s.
JUDr. Ľudmila Jurčová,
komplementár

K018612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZFR s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 365 820
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2016 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: ZFR s. r. o., so sídlom,
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 47 368 820 (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/32/2016 zo dňa 06.07.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
133/2016 zo dňa 12.07.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 as the bankruptcy
trustee of the bankrupt: ZFR s. r. o., domicile Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava Registration number:
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trustee of the bankrupt: ZFR s. r. o., domicile Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava Registration number:
47 368 820 (hereinafter only „the bankrupt“), I am obliged to inform you that according to the resolution of
the District Court Bratislava I, No. 4K/32/2016 dated 06th July 2016, published in the Commercial bulletin No.
133/2016 from 12th July 2016, was declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2016 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 13th July 2016. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika a v jednom
rovnopise na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania
4K/32/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovak Republic and in one original to the
District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 4K/32/2016.
Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo,
pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the law,
otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration form has to be
signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form can be found on
the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be divided into
principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
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 doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and
legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims
secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights
lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way
and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is
not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim
shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia
does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K018613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrick Wolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 36, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 27/2015 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Dôvod zápisu Dátum zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma
majetku
majetku
banke
Zrážka zo mzdy úpadcu dňa
§ 67 odsek 1
08. august 2016 04.08.2016 podľa § 72 odsek 2
písm. b) ZKR
641,87 €
zákona č. 7/2005 Z.z.

Číslo účtu

Mena Banka

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

V Bratislave, dňa 08. augusta 2016

JUDr. Martin Aksamit, správca

K018614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 8.8.2016
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598
Prihlásená suma spolu: 1804.- €

Dátum zápisu: 8.8.2016

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

65

Obchodný vestník 155/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.08.2016

Veriteľ: De Vries Justitia s.r.o., so sídlom Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha, IČO: 24305511
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V Leviciach, dňa 8.8.2016

K018615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Dadajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 525/6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2015 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/54/2015 zo dňa 23. novembra 2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 229/2015 dňa 30. novembra 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Jana Dadajová, bytom Orgovánová 525/6, 040 11 Košice, narodená 5. mája 1966 (ďalej len „úpadca“) a do funkcie
správcu majetku úpadcu ustanovil JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01
Košice, značka správcu S1747 (ďalej len „uznesenie“).
V súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len "ZKR") zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu:
Typ súpisovej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Názov banky

Číslo účtu/IBAN

suma/súpisová hodnota

mena

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SK89 1111 0000 0067 2428 4018

0,01

EUR

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SK89 1111 0000 0067 2428 4018

0,01

EUR

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SK89 1111 0000 0067 2428 4018

0,02

EUR

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SK89 1111 0000 0067 2428 4018

0,01

EUR

V Košiciach, dňa 3. augusta 2016
JUDr. Ivana Križová Červenáková
správca

K018616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kulišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2016 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2016
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Iné zverejnenie

Preradenie súpisovej položky majetku č. 1 zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
SÚPIS MAJETKU
Úpadca: Denisa Kulišiaková, nar. 26.02.1971, bytom 974 11 Banská Bystrica, Sitnianska č. 17 č.k. 2K 32/2016
Č.
Súpis. zložka
súpisovej
Identifikácia
majetku
položky

1.

nehnuteľná
vec - 1/2
bytu

Podstata

Súpisová Dôvod
hodnota
zápisu

Poznámka

Vylúčenie
z titulu

LV č. 1728 - Kú Sásová, Banská Bystrica, Sitnianska 17, č.
bytu 48 v podiele 1/2, podiel na spoločných častiach a na
prevzaté z
spoločných zariadeniach a na príslušenstve - 1/2 z podielu
26 500,00
oddelená
návrhu na
6934/333336, podiel na pozemku p.č. C KN č. 3112/1, C KN
€
konkurz
č. 3112/2, C KN 3112/3 (zastvané ploch a nádvoria v podiele
1/2 z podielu 6934/333336

V Banskej Bystrici, dňa 08.08.2016
Ing. Peter Medveď, správca

K018617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Burianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/27/2016 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/27/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca úpadcu Monika Burianová, rod. Burianová, nar. 30.12.1989, bydlisko 9. mája
595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), prvú schôdzu veriteľov na deň
22.09.2016 o 10.00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v mieste sídla správcu, v Považskej Bystrici, Centrum
27/32 (budova Finančného centra), na druhom poschodí, v zasadacej miestnosti č. 209.
Program schôdze :
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu, stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods.1 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záver
Veritelia – fyzické osoby sú povinní preukázať sa pri prezentácii dokladom totožnosti a veritelia – právnické osoby aj
aktuálnym výpisom z obchodného registra, nie starším ako jeden mesiac. Zástupcovia veriteľov sú povinní
preukázať svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať veriteľa na schôdzi veriteľov písomným poverením alebo
plnomocenstvom. Prezentácia veriteľov začína o 9.45 hod.
V Považskej Bystrici, 08.08.2016
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K018618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Zuzana Hornáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č.d. 38, 919 42 Pavlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2013 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

31.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 336,06
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 336,06 EURO
Právny dôvod vzniku: Služobná zmluva
Dlžník: Správa finančnej kontroly, Drieňová 34, 826 25 Bratislava
Popis: Mzda v zmysle 72 ods. 2 ZKR Deň zapísania do súpisu: 08.08.2016
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR
JUDr.Ivana Sláviková

K018619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARSI, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 947 306
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k.s.
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/83/2010 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/83/2010
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu MARSI, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava, IČO: 35 947 306
ponúka na základe záväzného pokynu príslušného orgánu na predaj pohľadávky úpadcu v II. Kole ponukového
konania.
Pohľadávky tvoria:
·

Pohľadávka voči Ing. Rifat Assad, narodený 01.03.1966, bytom Planckova 1, Bratislava, pôvodne v sume
70 950,00 Eur a v sume 3 581,20 Eur plus príslušenstvo (vymožená suma 2 281,38 Eur a 1 810,93 Eur), na
základe rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 29.07.2014, č.k.: 4CoKR/60/2013-192, právoplatný
dňa 12.09.2014 a vykonateľný dňa 16.09.2014, v ktorom odvolací súd potvrdil rozsudok Okresného súdu
Bratislava I, č.k. 2Cbi/34/2011-160 zo dňa 02.09.2013.

Podmienky ponukového konania možno získať v kancelárií správcu Pospíšil & Partners, k.s., Záhradnícka 30, 821
08 Bratislava, v čase od 10:00 do 16:00 hod, podmienky ponukového konania (podmienky súťaže) správca vydá
záujemcovi za úhradu poplatku v sume 5,- EUR, ktorý je príjmom správcu.
Ponuku na kúpu pohľadávky môže záujemca podať v zmysle podmienok ponukového konania do 22. augusta 2016
do 16:00 hod. na adrese kancelárie Správcu. Bližšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0917 515 846
alebo mailom na kancelaria@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 09.08.2016
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty
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