Obchodný vestník 170/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.09.2016

K020267
Spisová značka: 3CoKR/21/2016
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: ZACHEM, a.s., Strážske, so sídlom:
Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, o odvolaní
navrhovateľa - dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 32R/1/2016-152 zo dňa 2.6.2016 takto
rozhodol
M e n í uznesenie súdu prvej inštancie tak, že p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka ZACHEM a.s. Strážske,
so sídlom Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu Ing. Viliama Lafka, so sídlom kancelárie Štúrova 19, 040 01 Košice, zn.
správcu S 1424.
Vyzýva

veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke, factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom poskytnutí
alebo prijatí peňažných prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
vykonanie iného než bežného úkonu (§ 10 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“)),
h)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie na
čas viac ako troch mesiacov,
i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 2.000.000,00
eur,
j)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
k)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Krajský súd v Košiciach dňa 25.8.2016
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu
K020268
Spisová značka: 2R/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SKIHALL spol. s r. o., so sídlom Líščie údolie 141/A,
841 04 Bratislava, IČO: 44 027 621, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: SKIHALL spol. s r. o., so sídlom
Líščie údolie 141/A, 841 04 Bratislava, IČO: 44 027 621
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: SKIHALL spol. s r. o., so sídlom Líščie údolie 141/A, 841 04
Bratislava, IČO: 44 027 621.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 23.8.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K020269
Spisová značka: 2K/48/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Playmax SK s. r. o., so sídlom
Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 46 420 843, o zvolaní schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov úpadcu: Playmax SK s. r. o., so
sídlom Vranovská 4, 851 02 Bratislava, IČO: 46 420 843, ktorá sa bude konať dňa 23. septembra 2016 o 08:00 hod.,
na Okresnom súde Bratislava I, v pojednávacej miestnosti č. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané, v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. O
sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za
nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. V sťažnosti sa musí uviesť spisová značka konania, sťažnosť musí byť
podpísaná a musí byť predložená v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie sťažnosti na trovy toho, kto sťažnosť podal.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.8.2016
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K020270
Spisová značka: 6K/36/2013
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: ALFARM spol. s r.o.,
so sídlom Priehradná 54, 821 07 Bratislava, IČO: 35 908 041, ktorá sa bude konať dňa 14.10.2016 o 08:30 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, v miestnosti č. dv. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2.
Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.8.2016
JUDr. Lenka Čadanová, sudca
K020271
Spisová značka: 6K/59/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SK Profit Company
s. r. o., so sídlom Slnečná 19, 900 81 Šenkvice, IČO: 46 089 276, správcom ktorého je Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so
sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava, značka správcu: S 1662
rozhodol
Súd odvoláva: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava, značka
správcu: S 1662 z funkcie správcu úpadcu: SK Profit Company s. r. o., so sídlom Slnečná 19, 900 81 Šenkvice, IČO:
46 089 276.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020272
Spisová značka: 3K/53/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Gréner, nar. 27.11.1984,
Mamateyova 5, 851 04 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Veronika Kubriková, PhD., Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S1587 o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Veronika Kubriková, PhD., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S1587, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 23.8.2016
JUDr. Stanislava Bezáková, sudca
K020273
Spisová značka: 6K/40/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sylvia Kelemenová, nar. 13.04.1975,
bytom Gregorovej 3142/8, 821 03 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Sylvia
Kelemenová, nar. 13.04.1975, bytom Gregorovej 3142/8, 821 03 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Sylvia Kelemenová, nar. 13.04.1975, bytom Gregorovej
3142/8, 821 03 Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, so sídlom kancelárie Tomášikova 3/a,
821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1786.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Súd ukladá správcovi
povinnosť
vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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 do3funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
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Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
Vydávaod
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spravodlivosti
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podľa
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ktorej závisí
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(§ 29 ods.
3 zákona
ZKR). 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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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52
ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 25.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020274
Spisová značka: 6K/32/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anton Cintula, nar. 30.05.1954,
bytom Tallerova 7, 811 02 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je JUDr. Dušan Pohovej, so sídlom kancelárie
Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1133, o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol

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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Súd o d v o l á v a: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 37, 811 07 Bratislava, zn.
správcu: S 404 z funkcie správcu úpadcu: Anton Cintula, nar. 30.05.1954, bytom Tallerova 7, 811 02 Bratislava,
občan SR.
Súd ukladá: JUDr. Dušan Repák, so sídlom kancelárie Krížna 37, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 404 vykonávať
činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha
konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Anton Cintula, nar. 30.05.1954, bytom Tallerova 7, 811 02 Bratislava,
občan SR správcu: JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie Trnavská 27, 831 04 Bratislava, zn. správca: S
1518.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020275
Spisová značka: 6K/60/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Poledno, nar. 30.06.1978,
bytom Budovateľská 255, 900 46 Most pri Bratislave, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Milena Nosková, so
sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1313, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S 1313, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020276
Spisová značka: 3K/22/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RIHA Produktion s. r. o., so
sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660 372, správcom ktorého je: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo
nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S113
rozhodol
Súd určuje, že na podania doručené od veriteľov:
- Ing. Vladislav Gašpárek GAVA-PLAST, IČO: 34781331, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1,
811 01 Bratislava, zn. správcu: S113, sa neprihliada ako na prihlášku,
- profine Austria GmbH, IČO: ATU37861006, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S113, sa neprihliada ako na prihlášku,
- Hagn, k. s., IČO: 36786179, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S113, sa neprihliada ako na prihlášku,
- Advokátska kancelária HMS Legal, s.r.o., IČO: 36866687, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám.
1, 811 01 Bratislava,
zn. správcu:
S113, saSlovenskej
neprihliada
ako podľa
na prihlášku.
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- profine Austria GmbH, IČO: ATU37861006, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S113, sa neprihliada ako na prihlášku,
-Obchodný
Hagn, k. s.,vestník
IČO: 36786179,
správcovský
dom, k. s., Rudnayovo nám. 1, 811
01vydania:
Bratislava,
zn.
170/2016 správcovi: Prvý Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
05.09.2016
správcu: S113, sa neprihliada ako na prihlášku,
- Advokátska kancelária HMS Legal, s.r.o., IČO: 36866687, správcovi: Prvý správcovský dom, k. s., Rudnayovo nám.
1, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S113, sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K020277
Spisová značka: 6K/35/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Brantner Soba s. r. o., so sídlom Vietnamská 22, 821
04 Bratislava, IČO: 31 440 967, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Brantner Soba s. r. o., so
sídlom Vietnamská 22, 821 04 Bratislava, IČO: 31 440 967
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Brantner Soba s. r. o., so sídlom Vietnamská 22, 821 04 Bratislava,
IČO: 31 440 967.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K020278
Spisová značka: 6K/26/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M.U.R. s. r. o., so
sídlom Slaná Dolina 1219/27, 925 23 Jelka, (predtým Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava), IČO: 47 392 193
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: M.U.R. s. r. o., so sídlom Slaná Dolina 1219/27, 925 23
Jelka, (predtým Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava), IČO: 47 392 193 správcu: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom
kancelárie Krížna 56, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1145.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 24.8.2016
Mgr. Angela Balázsová, 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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K020279
Spisová značka: 3K/22/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RIHA Produktion s. r. o., so
sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 46 660 372, právne zast.: MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu RIHA Produktion s. r. o., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.8.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K020280
Spisová značka: 8K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TP Hotel Družba, s.r.o., so sídlom Černockého 2, 831
05 Bratislava, IČO: 35 782 706, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TP Hotel Družba, s. r. o., so
sídlom Černockého 2, 831 05 Bratislava, IČO: 35 782 706
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: TP Hotel Družba, s. r. o., so sídlom Černockého 2, 831 05 Bratislava, IČO: 35 782 706
predbežného správcu: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn.
správcu: S 1363.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K020281
Spisová značka: 8K/12/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: addcom s. r. o., so sídlom Pod Gaštanmi 4G, 821 07
Bratislava, IČO: 46 946 659, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SDS Holding s. r. o., so sídlom
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO: 44 146 523
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: SDS Holding s. r. o., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava,
IČO: 44 146 523, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, proti ktorého uzneseniu
smeruje.
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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 23.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K020282
Spisová značka: 8K/16/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, so sídlom
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DCAtec, a. s., so sídlom
Polianky 15, 841 01 Bratislava, IČO: 45 665 052
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: DCAtec, a. s., so sídlom Polianky 15, 841 01 Bratislava, IČO:
45 665 052, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 05.09.2016

Okresný súd Bratislava I dňa 23.8.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K020283
Spisová značka: 26K/14/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viktor Zuštjak, narodený: 31.01.1964, trvale
bytom: Seňa 598, 044 58 Seňa, práv. zastúpený: Advokátska kancelária JUHÁSZ & Partners, s.r.o. Law office, so
sídlom: Palackého 2, 040 01 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Lukáš Michaľov, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040 01
Košice, značka správcu: S1790, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 12.04.2016 pod položkou denníka D19 - 66/2016 na účet číslo IBAN: SK34
0200 0000 0036 8030 1555, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020284
Spisová značka: 26K/14/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viktor Zuštjak, narodený: 31.01.1964, trvale
bytom: Seňa 598, 044 58 Seňa, práv. zastúpený: Advokátska kancelária JUHÁSZ & Partners, s.r.o. Law office, so
sídlom: Palackého 2, 040 01 Košice o návrhu správcu podstaty: JUDr. Lukáš Michaľov, so sídlom kancelárie
Thurzova 6, 040 01 Košice, značka správcu: S1790 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Lukáš Michaľov, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040 01 Košice, značka
správcu: S1790, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020285
Spisová značka: 26K/14/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viktor Zuštjak, narodený: 31.01.1964, trvale
bytom: Seňa 598, 044 58 Seňa, práv. zastúpený: Advokátska kancelária JUHÁSZ & Partners, s.r.o. Law office, so
sídlom: Palackého 2, 040 01 Košice o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Lukáš Michaľov, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040 01 Košice, značka
správcu: S1790 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona
č. 7/2005 spravodlivosti
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stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
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až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
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správcu: S1790 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 30 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Lukáš Michaľov, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040 01 Košice, značka
správcu: S1790 povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu
veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020286
Spisová značka: 26K/76/2015
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Jozef Miščík, nar. 15.10.1981, bytom Lesnícka 481/25,
040 11 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka a veriteľa Maroš Šomoši uverejňuje uznesenie
Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4CoKR/15/2016-99 zo dňa 30. júna 2016:
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Miščík, nar. 15.10.1981, bytom Lesnícka 481/25,
040 11 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka a veriteľa Maroš Šomoši proti uzneseniu
Okresného súdu Košice I č.k. 26K/76/2015-63 zo dňa 21.3.2016 takto
rozhodol
O d m i e t a odvolanie navrhovateľa - dlžníka Jozefa Miščíka.
P o t v r d z u j e uznesenie.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach dňa 30. júna 2016
JUDr. Roman Rizman, predseda senátu
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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040 11 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka a veriteľa Maroš Šomoši proti uzneseniu
Okresného súdu Košice I č.k. 26K/76/2015-63 zo dňa 21.3.2016 takto
rozhodol
O d m170/2016
i e t a odvolanie navrhovateľa
- dlžníka
Jozefa Miščíka.
Obchodný vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 05.09.2016
P o t v r d z u j e uznesenie.
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V Košiciach dňa 30. júna 2016
JUDr. Roman Rizman, predseda senátu

Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth, vyšší súdny úradník
K020287
Spisová značka: 26K/5/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Števčať, nar. 28.08.1964, bytom
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice, právne zastúpený: JUDr. Monika Meňhertová, advokátka, Floriánska č. 16, 040 01
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 14, 040 01
Košice, značka správcu: S1561, nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 663,88 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 15.02.2016 pod položkou denníka D19 - 20/2016 na účet číslo IBAN: SK26
1100 0000 0029 3510 4509, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020288
Spisová značka: 26K/5/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Števčať, nar. 28.08.1964, bytom
Wuppertálska č. 9, 040 23 Košice, právne zastúpený: JUDr. Monika Meňhertová, advokátka, Floriánska č. 16, 040 01
Košice o návrhu správcu podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040 01 Košice, značka
správcu: S1561 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040 01 Košice, značka
správcu: S1561, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020289
Spisová značka: 32K/29/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ingrid Pitoňáková, narodená: 13.08.1972, trvale bytom:
Trieda 1. mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
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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Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ingrid Pitoňáková, narodená: 13.08.1972, trvale
bytom: Trieda 1. mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth, sudca
K020290
Spisová značka: 31K/1/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Stanislava Pučeglová, narodená:
25.12.1987, trvale bytom: Slivník 197, 076 12 Kuzmice, o návrhu správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1178, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1178, paušálnu odmenu vo výške 608,56 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K020291
Spisová značka: 31K/10/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Ignác, narodený: 29.10.1971, trvale
bytom: Ruskov 446, 044 19 Ruskov o návrhu správcu podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Floriánska
19, 040 01 Košice, zn. správcu: S833, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto

rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu:
S833, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Juraj Špirko, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu:
S833, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K020292
Spisová značka: 31K/47/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Vladimír Sabol, s miestom podnikania: Podzámok 174/22, 044 23
Jasov, IČO: 31273424, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Vladimír Sabol, s miestom podnikania:
Podzámok 174/22, 044 23 Jasov, IČO: 31273424.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 25.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K020293
Spisová značka: 31K/48/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom: Vysoká 9, 810 00 Bratislava,
IČO: 17 321 123, práv. zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., so sídlom: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 36 853 186 proti dlžníkovi: PETpostal s.r.o., so sídlom: Letná 27, 043 14 Košice, IČO: 44 208 715, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
tieto nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 15.08.2016:
Doplnil poverenie na zastupovanie navrhovateľa udelené riaditeľovi WO reštrukturalizácia a Collection
a vedúcemu oddelenia WO reštrukturalizácia s úradne osvedčenými podpismi štatutárnych orgánov navrhovateľa
platné v dobe udelenia plnej moci právnemu zástupcovi navrhovateľa
Doložil originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu potvrdenia audítora, že navrhovateľ pohľadávku
účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi
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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Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/48/2016 vo vyššie stanovenej
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Doplnil poverenie na zastupovanie navrhovateľa udelené riaditeľovi WO reštrukturalizácia a Collection
a vedúcemu oddelenia WO reštrukturalizácia s úradne osvedčenými podpismi štatutárnych orgánov navrhovateľa
platné v dobe
udelenia
plnej moci právnemu zástupcovi
Obchodný
vestník
170/2016
Konkurzy navrhovateľa
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 05.09.2016
Doložil originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu potvrdenia audítora, že navrhovateľ pohľadávku
účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/48/2016 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 25.8.2016
JUDr. Július Tóth,
K020294
Spisová značka: 32K/22/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Mikuláš Servický, nar.
24.3.1961, bytom Hlboká 43, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie L.
Štúra 19, 934 01 Levice, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/22/2014-226 zo dňa 21.8.2014 na majetok úpadcu
Ing. Mikuláš Servický, nar. 24.3.1961, bytom Hlboká 43, 949 01 Nitra, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP)
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).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 25.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020295
Spisová značka: 32K/15/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Bede, nar. 14.2.1981, bytom
Záhradná 1144/34, 947 07 Veľký Kýr, ktorého správcom je B. F. B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná
13, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurzné konanie na majetok úpadcu Marek Bede, nar. 14.2.1981, bytom Záhradná 1144/34, 947 07 Veľký Kýr
z r u š u j e pre nesplnenie predpokladov pre konkurz.
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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Konkurzné konanie na majetok úpadcu Marek Bede, nar. 14.2.1981, bytom Záhradná 1144/34, 947 07 Veľký Kýr
z r u š u j e pre nesplnenie predpokladov pre konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia na tunajšom súde, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP)
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).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.8.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K020296
Spisová značka: 1K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TOPAS, s.r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom
Námestie svätého Mikuláša 17, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 709 559, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01
Prešov.
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020297
Spisová značka: 1K/32/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok
dlžníka: Hotel
Gerlach,
a.s., sorepubliky
sídlompodľa
Hviezdoslavova
2, Poprad
058 01, IČO:
31 716 733,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
takto
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Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733,
takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, vz. sudca
K020298
Spisová značka: 1K/32/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/32/2016
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
proti

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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dlžníkovi: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733

PREDVOLANIE
Obchodný vestník 170/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/32/2016
vo veci

Deň vydania: 05.09.2016

navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
proti
dlžníkovi: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 05.10.2016 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 25.08.2016
v z. JUDr. Jaroslav Kanderka
sudca

spisová značka: 1K/32/2016
UPOVEDOMENIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

o určení termínu pojednávania
veci niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o zmene vo
a doplnení

18Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad

Obchodný vestník 170/2016
spisová značka: 1K/32/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.09.2016

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
dv.: 18.

sa

pojednávanie na deň 05.10.2016 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hotel Gerlach,
a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733 a to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
veriteľ č. 2: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Prešov dňa 25.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka,
K020299
Spisová značka: 4K/34/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960, podnikajúci
pod obchodným menom Jozef Homoľa, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 37 350 226, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960, podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Homoľa, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
c) na majetok patriaci dlžníkovi
pre záväzok
dlžníka
zabezpečený
zabezpečovacím
právom začať ani
a o zmene nemožno
a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
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a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Prešov dňa 26.8.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K020300
Spisová značka: 40K/38/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
ESTOS s. r. o. v konkurze so sídlom Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, IČO 36 344 613, ktorého správcom je Ing.
Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, o
paušálnej odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Ing. Beate Krausovej so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka
správcu S1180 sa priznáva paušálna odmena vo výške 2 323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 25.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020301
Spisová značka: 40K/35/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO 00 682 420, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
NOVÝ OBZOR s. r. o. so sídlom Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 36 702 617, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi NOVÝ OBZOR s. r. o. so sídlom Domovina 425, 972 43 Zemianske
Kostoľany, IČO 36 702 617.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
d) konanie o zrušení spoločnosti
likvidácie
sa zákonov
prerušuje,
a o zmene a bez
doplnení
niektorých
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 25.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020302
Spisová značka: 40NcKR/15/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Horňák, nar. 18.06.1972, trvale bytom Cintorínska
628/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, štátny občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľ Tibor Horňák, nar. 18.06.1972, trvale bytom Cintorínska 628/8, 018 41 Dubnica nad Váhom sa v y z ý v
a , aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 09.11.2012 označené
ako „Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu a návrh na oddlženie“, ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa
16.11.2012 a je vedené pod sp. zn. 40NcKR/15/2016 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané
úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť,
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné v prípade zmeny uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy, preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za uplynulý kalendárny rok a za posledný mesiac.
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 25.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020303
Spisová značka: 28NcKR/2/2012
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 28NcKR/2/2012
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Veronika Malková, nar. 25.05.1977, bytom Štúrova 265/18, 907 01 Myjava
nariaďuje pojednávanie

na deň 04.10.2016 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:

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

Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
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na deň 04.10.2016 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
Obchodný vestník 170/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 05.09.2016
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 25.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020304
Spisová značka: 40K/3/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
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Okresný súd Trenčín

spisovú značku : 40K/3/2016

Obchodný vestník 170/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.09.2016

Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/3/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
1/ GU SLOVENSKO, s.r.o.
Priemyselný park Nitra - sever
Dolné Hony 24/1085
951 41 Lužianky
IČO 35 793 708
2/ KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO 31 687 342
3/ VTR, s.r.o.
Bratislavská 2
940 01 Nové Zámky
IČO 34 146 296
Zast.

Mgr. Peter Arendacký, advokát
Železničiarska 13
811 04 Bratislava

proti dlžníkovi MONTY s.r.o.
Námestie svätej Anny 20B/7269
911 01 Trenčín
IČO 34 137
645
nariaďuje pojednávanie
na deň 04. októbra 2016 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.

Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
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podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 25.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020305
Spisová značka: 40K/3/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku :

40K/3/2016
1/ GU SLOVENSKO, s.r.o.
Priemyselný park Nitra - sever
Dolné Hony 24/1085
951 41 Lužianky
IČO 35 793 708
2/ KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
Vagonárska 2363/3
058 01 Poprad
IČO 31 687 342
3/ VTR, s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Bratislavská
2
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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IČO 35 793 708
2/ KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
Vagonárska
Obchodný vestník
170/20162363/3
Konkurzy a reštrukturalizácie
058 01 Poprad
IČO 31 687 342

Deň vydania: 05.09.2016

3/ VTR, s.r.o.
Bratislavská 2
940 01 Nové Zámky
IČO 34 146 296
Zast.

Mgr. Peter Arendacký, advokát
Železničiarska 13
811 04 Bratislava

proti dlžníkovi MONTY s.r.o.
Námestie svätej Anny 20B/7269
911 01 Trenčín
IČO 34 137 645
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 04.10.2016 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 105, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MONTY s.r.o. a
to
veriteľ č. 1: GU SLOVENSKO, s.r.o.
veriteľ č. 2: KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
veriteľ č. 3: VTR, s.r.o.
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
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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by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Obchodný
170/2016 procesného útoku
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň najneskôr
vydania: 05.09.2016
Podľa § 154vestník
CSP, Prostriedky
a prostriedky
procesnej obrany možno uplatniť
do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 25.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020306
Spisová značka: 40NcKR/16/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alexandra Mináriková, nar. 30.10.1970, bydliskom
Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľ Alexandra Mináriková, nar. 30.10.1970, bydliskom Halalovka 3371/65, 911 01 Trenčín sa
v y z ý v a , aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 02.12.2013
označené ako „Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby nepodnikateľa a návrh na povolenie
oddlženia“, ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 17.01.2014 a je vedené pod sp. zn. 40NcKR/16/2016
nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané
úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť,
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy, preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o príjme od zamestnávateľa za uplynulý kalendárny rok a za posledný mesiac.
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 26.8.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K020307
Spisová značka: 36K/30/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Vlahi, narodený 10.03.1986, IČO: 48 180 416, s
miestom podnikania Vodárenská ulica 719/3, 930 39 Zlaté Klasy, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného
úradu Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-32576, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Tomáš Vlahi, narodený 10.03.1986, IČO: 48 180 416, s miestom podnikania Vodárenská
ulica 719/3, 930 39 Zlaté Klasy, predbežného správcu Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP
3, 917 01 Trnava.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
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súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K020308
Spisová značka: 36K/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Šimiaková, narodená 21.11.1965,
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica, správcom majetku ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom
kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta,
paušálnu odmenu vo výške 796,65 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K020309
Spisová značka: 36K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989,
bytom 927 01 Šaľa, ktorého správcom je JUDr. Jarmila Špačková, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín,
o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Jarmilu Špačkovú, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín z funkcie správcu
úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989, bytom 927 01 Šaľa.
Súd u s t a n o v u j e úpadcovi: Ivan Majer, narodený 28.01.1989, bytom 927 01 Šaľa, správcu: Mgr. Miroslav
Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 05.09.2016

K020310
Spisová značka: 36K/34/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00
Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zas. SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01
Galanta, IČO: 36 273 031, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
17264/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: DREAM TRANS, s.r.o., so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01
Galanta, IČO: 36 273 031.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K020311
Spisová značka: 36K/5/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Drietomská, narodená
29.06.1971, trvale bytom Gen. Goliána 6011/28, 917 01 Trnava (podnikajúca pod obchodným menom Jana
Drietomská, s miestom podnikania Školská 3, 917 01 Trnava, IČO: 30 971 934, zapísaná v Živnostenskom registri
Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-7553), právne zas. Mgr. Ing. Mariánom Galbavým,
Piešťanská 3, Trnava, správcom majetku ktorého je INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského
3157/24, 924 01 Galanta, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 3157/24, 924 01
Galanta, paušálnu odmenu vo výške 7 966,54 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K020312
Spisová značka: 36K/41/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: T.I.S. Invest, s.r.o., so sídlom
Rázusova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 236 675, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľaPARTNERS
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vložka číslo: 11975/T,
správcom
majetku ktorého
je republiky
FARDOUS
správcovská,
k.s., sovestníku
sídlom kancelárie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: T.I.S. Invest, s.r.o., so sídlom
Rázusova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 236 675, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 11975/T, správcom majetku ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie
P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P. Pazmáňa 51/19,
927 01 Šaľa, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 949,05 EUR.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 949,05 EUR evidovaného pod pol. reg. D19 112/2014, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.8.2016
JUDr. Vanda Drobná, vyšší súdny úradník
K020313
Spisová značka: 2K/60/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BB - WOOD, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská
Bystrica, Skuteckého 17, IČO: 47 890 100, zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 27158/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e Ing. Petra Medveďa, so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Kapitulská 12 do funkcie
predbežného správcu dlžníka BB - WOOD, s.r.o.,
so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 17,
IČO: 47 890 100.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné
odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené
predbežnému správcovi
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020314
Spisová značka: 2K/63/2016
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 Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Obecný podnik Svätý Anton s. r. o. "v likvidácii",
so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119, zast. likvidátorom Ing. Jankou Koreňovou, bytom 969 72 Svätý
Anton 65, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro , vložka č. 21159/S o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Obecný podnik Svätý Anton s. r. o. "v likvidácii", so sídlom 969 72
Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020315
Spisová značka: 2R/9/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PAP TRANS s.r.o., so sídlom 967 01 Kremnica,
Dolná 73/14, IČO: 44 801 602, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka
č. 16589/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi PAP TRANS s.r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, Dolná 73/14,
IČO: 44 801 602
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020316
Spisová značka: 2R/8/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu navrhovateľa HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava,
IČO: 35 802 570 a navrhovateľa Aequitas s.r.o., Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 628 841 na zrušenie
uznesenia prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd zamieta návrh veriteľa HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570 a veriteľa Aequitas
s.r.o., Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 628 841 na zrušenie uznesení č. 1, 2 a 3 prijatých na schôdzi
veriteľov úpadcu dňa 17.08.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.08.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K020317
Spisová značka: 2R/7/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o., so sídlom 979
01 Rimavská Sobota, Mestská záhrada 5321, IČO: 36 206 091, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 29113/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.,
so sídlom 979 01
Rimavská Sobota, Mestská záhrada 5321, IČO: 36 206 091.
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD., so sídlom kancelárie 974 11 Banská
Bystrica, Mladých budovateľov 2.
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)
právny úkon, ktorý presahuje rámce bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 ZKR;
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe;
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
f)
právny úkon bez primeraného protiplnenia;
g)
právny úkon ukracujúci záujmy veriteľov na uspokojenie ich pohľadávok;
h)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
j)
právny úkon voči osobe spriaznenej s dlžníkom.
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).
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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 26.08.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K020318
Spisová značka: 3K/7/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
B.S.K.R., s.r.o., so sídlom Rieka 817, 022 01 Čadca, IČO: 36 411 116, takto
rozhodol
Konkurzné konanie z dôvodu osvedčenia platobnej schopnosti dlžníka zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné. Odvolanie je oprávnený podať účastník konkurzného konania, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na
Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v
čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 26.8.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K020319
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955, bytom Jesenského
1314/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpený: JUDr. Ľuboš Racko, PhD, advokát so sídlom Vranovská 517/9,
031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955, bytom Jesenského 1314/3, 031 01
Liptovský Mikuláš.

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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Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Kysel, nar. 21.04.1955, bytom Jesenského 1314/3, 031 01
Liptovský
ObchodnýMikuláš.
vestník 170/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 05.09.2016

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 26.8.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca, v zastúpení: JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K020320
Spisová značka: 38K/28/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Zuzana Homolová, nar. 24.08.1981, bydlisko Rakytová
406/12, 971 01 Prievidza, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Zuzana Homolová, nar. 24.08.1981,
bydlisko Rakytová 406/12, 971 01 Prievidza takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Zuzana Homolová, nar. 24.08.1981, bydlisko Rakytová 406/12, 971 01
Prievidza.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1582.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, ako aj prešetriť a preskúmať na čo boli
použité finančné prostriedky z úverov a pôžičiek uvedených dlžníkom v zozname záväzkov, respektíve aký majetok
bol za tieto finančné prostriedky obstaraný a zároveň preskúmať odporovateľnosť všetkých právnych úkonov dlžníka,
pri ktorých možno dôvodne predpokladať, že týmito bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku týchto právnych úkonov.
Prvú vyššie uvedenú správu je správca povinný predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie, druhú
podrobnú písomnú správu v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie a v lehote najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze
veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je správca povinný vždy do
desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné podrobné správy o
priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu
majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/28/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
38K/28/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 30.8.2016
JUDr. Hana Hubináková, 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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K020321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 106, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/43/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/43/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Oznámenie správcu o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty

Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Heleny Čičovej, nar. 01.04.1959, bytom: bytom 913 07
Bošáca 106 (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn.
40K/43/2015, týmto v súlade s § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, oznamuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to:

Súpisová hodnota v €
4.000
Hodnota (trhová) v €
4.000
Zabezpečovacie právo
(druh,
poradie,
zabezpečená
pohľadávka, veriteľ, zabezpečená
suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz
na
zápis
v zozname
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Vec parila ku dňu vyhlásenia konkurzu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1/1
10.12.2015, spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle § 67ods.1 písm.a) ZKR, nakoľko sa jedná o
Deň a dôvod zapísania do súpisu
majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
25.08.2016, Okresný súd Trenčín dňa 15.06.2016 vydal uznesenie sp. zn. 19C/10/2016-23, ktorým
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
schválil zmier a vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Popis veci (výrobné, evidenčné
Motorové vozidlo PEUGEOT 407 1.6 HDi Elegance VIN: VF36D9HZC21693202 Rok výroby: 2007
číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza Bošáca 106, 913 07 Bošáca
Rok
výroby,
stav
používané
opotrebovanosti
Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 24.08.2016 - Okresný súd Trenčín dňa 15.06.2016 vydal
uznesenie sp. zn. 19C/10/2016-23, ktorým schválil zmier a vyporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov Úpadcu a Karla Číča, nar. 31.01.1958, bytom Bošáca 106 913 07. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 04.07.2016 v časti zmieru a 20.07.2016 v časti trov. Na základe vyporiadania
bezpodielového spoluvlastníctva manželov nadobudol tento hnuteľný majetok do svojho výlučného
vlastníctva manžel Úpadcu - Karol Číčó, nar. 31.01.1958, bytom Bošáca 106 913 07, v podiele 1/1.

Mgr. Marek Piršel, správca

K020322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci v konkurze
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca
00 200 115

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:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVA DRUHU PODANIA

Správca týmto oznamom opravuje „Druh podania“ v ozname zverejnenom v OV č. 46/2016 zo dňa
08.03.2016, K005069, a to z označenia „Súpis oddelenej podstaty“ na označenie „Iné zverejnenie“, nakoľko v
uvedenom zverejnení správca vykonal len opravu a doplnenie už zapísaného majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa - Daňový úrad Trenčín zverejneného v OV č. 67/2014, zo dňa 07.04.2014, K006597.

V Bratislave, 29.08.2016

KRIVANKON, k.s.

K020323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVA DRUHU PODANIA

Správca týmto oznamom opravuje „Druh podania“ v ozname zverejnenom v OV č. 46/2016 zo dňa
08.03.2016, K005069, a to z označenia „Súpis oddelenej podstaty“ na označenie „Iné zverejnenie“, nakoľko v
uvedenom zverejnení správca vykonal len opravu a doplnenie už zapísaného majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa - Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. zverejneného v OV č. 101/2014, zo dňa
29.05.2014, K010166.

V Bratislave, 29.08.2016

KRIVANKON, k.s.
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K020324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v
Košeci v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 200 115
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2013 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVA DRUHU PODANIA

Správca týmto oznamom opravuje „Druh podania“ v ozname zverejnenom v OV č. 46/2016 zo dňa
08.03.2016, K005068, a to z označenia „Súpis všeobecnej podstaty“ na označenie „Iné zverejnenie“, nakoľko v
uvedenom zverejnení správca vykonal len opravu a doplnenie už zapísaného majetku všeobecnej
podstaty zverejneného v OV:
- č. 94/2014, zo dňa 20.05.2014, K009420,
- č. 94/2014, zo dňa 20.05.2014, K009422,
- č. 94/2014, zo dňa 20.05.2014, K009428,
- č. 94/2014, zo dňa 20.05.2014, K009447,
- č. 100/2014, zo dňa 28.05.2014, K010061,
- č. 222/2014, zo dňa 20.11.2014, K022478,
- č. 106/2015, zo dňa 05.06.2015, K012672,
- č. 133/2015, zo dňa 14.07.2015, K015705,
- č. 233/2015, zo dňa 04.12.2015, K026311.

V Bratislave, 29.08.2016

KRIVANKON, k.s.

K020325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512/59, 958 26 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38K/28/2014
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca úpadcu Milan Baláž, nar.
19.07.1960, bytom Puškinova 1512/59, Partizánske (ďalej len „úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto
na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 25.07.2016 v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom od 01.01.2012 (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje
PONUKOVÉ KONANIE – I. kolo
na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :

I.
Predmet speňaženia
1. Predmetom speňaženia sú :
Súpisové zložky majetku časti II. HNUTEĽNÉ VECI vedené pod por. č. 1 až 6 v súpise všeobecnej podstaty
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 240/2014 dňa 16.12.2014.
Celková súpisová hodnota hnuteľných vecí por. č. 1 až 6 je 1.950,00 €.
2. Hnuteľný majetok sa na základe tohto ponukového konania predáva jednotlivo alebo ako súbor hnuteľných
vecí v stave, množstve a kvalite, ako tento hnuteľný majetok stojí a leží.
3.Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia oznámenia tohto PONUKOVÉHO
KONANIA na speňaženie majetku uvedeného v bode 1. a zapísaného v súpise všeobecnej podstaty podávali
záväzné ponuky podľa podmienok uvedených v tomto ozname.
Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR považuje až nasledujúci deň po
faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku a tento deň je rozhodným dňom pre počítanie lehoty na podávanie
ponúk.

II.
Všeobecné podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia sú povinní predložiť svoje ponuky s náležitosťami podľa čl. III. v zalepených obálkach najneskôr do
15:00 hod., 15-teho dňa od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR in fine) osobne
v kancelárii správcu počas úradných hodín kancelárie alebo poštou na adresu kancelárie správcu, JUDr. Karol
Porubčin, správca, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica. Na obálke je záujemca povinný vhodným spôsobom
vyznačiť text: "Milan Baláž - ponukové konanie, VP – I. (resp. I. kolo) – NEOTVÁRAŤ". Na ponuky doručené po
stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia v ponuke uvedú záväzný návrh kúpnej ceny na odkúpenie majetku podľa jednotlivých súpisových
zložiek. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho ponuky nebude prihliadať.
3. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 10 % ponúkanej kúpnej ceny, a to bezhotovostne na účet
správcu zriadený pre účely predmetného konkurzu, IBAN SK24 5200 0000 0000 1579 5395, vedený v OTP Banke
Slovensko, a.s., pobočka Považská Bystrica, pričom ako variabilný symbol uvedie svoje IČO (právnické osoby alebo
fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby - nepodnikatelia). Za deň
platby sa považuje deň pripísania platby na účet správcu. Zábezpeka zaplatená na účet správcu sa v prípade
úspešného záujemcu bude považovať za časť kúpnej ceny.
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4. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie ponúk bude výška ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť v I. kole
verejného ponukového konania minimálne vo výške 100 % súpisovej hodnoty každej jednotlivej súpisovej
zložky.
5. Jednotlivé ponuky budú otvorené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk
a otvorení doručených obálok s ponukami, správca spíše zápisnicu o všetkých doručených ponukách, ktorá bude
obsahovať označenie záujemcu, predmet kúpy a ponúkanú kúpnu cenu.
6. Správca najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok vyhodnotí ponuky a spolu so zápisnicou podľa bodu 5.
tohto článku, toto vyhodnotenie zašle zástupcovi veriteľov.
7. Správca bezodkladne po vyhodnotení doručených ponúk, oznámi úspešným záujemcom rozhodnutie o prijatí ich
ponuky elektronickou poštou, telefonicky alebo písomne. Súčasne úspešným záujemcom zašle návrh kúpnej
zmluvy.
8. Ak záujemca vyhodnotený ako úspešný nedoručí správcovi podpísanú kúpnu zmluvu v lehote 10 dní odo dňa
doručenia jej návrhu elektronickou poštou, má sa za to, že uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietol. V takom prípade je
povinný zaplatiť v prospech podstaty pokutu vo výške 5 % ponúkanej kúpnej ceny. Správca takémuto záujemcovi v
lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na podpísanie kúpnej zmluvy vráti na jeho účet zaplatenú časť kúpnej ceny
zníženú o sumu vyššie uvedenej pokuty, ktorá sa započíta proti nároku záujemcu na vrátenie zaplatenej časť kúpnej
ceny. Pokuta je príjmom všeobecnej podstaty.
9. V prípade, že záujemca vyhodnotený ako úspešný, neuzatvorí kúpnu zmluvu v súlade s ustanovením bodu 8.
tohto článku, správca oznámi ďalšiemu záujemcovi, ktorý ponúkol v poradí druhú najvyššiu kúpnu cenu spĺňajúcu
kritérium ponúkanej kúpnej ceny v príslušnom kole verejného ponukového konania, že bol vyhodnotený ako
úspešný záujemca; ustanovenie bodu 7. a 8. tohto článku sa použije obdobne. Ak ďalšieho záujemcu niet, správca
bezodkladne vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
10. Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
11. Podrobné informácie ohľadne predmetov ponukového konania budú záujemcom poskytnuté správcom po
predchádzajúcej dohode osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 0911 475 596. Záujemcovia majú možnosť
oboznámiť sa s predmetmi verejného ponukového konania obhliadkou, v termíne vopred dohodnutom so správcom
telefonicky, príp. e-mailom, a to najneskôr päť dní pred uplynutím lehoty na podávanie ponúk.
12. Riadne a včas doručená bezvadná ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Ponukové konanie na jednotlivé ponúkané súpisové zložky majetku sa považuje za
skončené uzatvorením kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom ohľadne tejto ponúkanej súpisovej zložky. Doručenie
záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas záujemcu so všetkými podmienkami
verejného ponukového konania.

III.
Povinný obsah ponuky záujemcu

1. Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :
a. označenie záujemcu
· právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ,
IČ DPH, označenie osoby (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia), ktorá koná za záujemcu alebo v
jeho mene, s uvedením a preukázaním jej oprávnenia na toto konanie plnomocenstvom ak nejde o
štatutárny orgán alebo jeho člena; prílohou ponuky musí byť výpis z obchodného registra, živnostenského
registra alebo inej obdobnej evidencie, nie starší ako 1 mesiac,
· fyzické osoby - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
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b. bankové spojenie a číslo účtu, aj v tvare IBAN,

c. označenie telefonického a mailového kontaktu na záujemcu,

d. čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je v úpadku, na jeho majetok nie je vedené konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, ani takýto návrh nebol podaný,

e. označenie súpisových zložiek, ktorých sa ponuka týka v súlade so súpisom uvedeným v čl. I. bod 1. týchto
podmienok,

f. záväzný návrh ponúkanej kúpnej ceny určenej pevnou peňažnou sumou v mene euro, vyjadrenou číslom aj
slovom,

g. doklad o zložení zábezpeky vo výške 10 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisové zložky majetku, na účet
správcu IBAN SK24 5200 0000 0000 1579 5395, vedený v OTP Banke Slovensko, a.s., pobočka Považská
Bystrica, variabilný symbol IČO záujemcu (právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo dátum
narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby – nepodnikatelia), do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť text
„PONUKA“; zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk,

h. dátum a vlastnoručný podpis oprávnenej osoby konajúcej za záujemcu.

2. Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti podľa bodu 1. tohto článku sa nebude prihliadať. Taktiež sa
nebude prihliadať na ponuku záujemcu, ak sa preukáže, že záujemca v ponuke uviedol nepravdivé alebo neúplné
údaje.

IV.
Vyhodnotenie ponúk

1. Víťazným záujemcom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky podmienky tohto ponukového
konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za jednotlivú hnuteľnú vec alebo za súbor hnuteľných vecí.
2. Ak budú viaceré ponuky zhodné, v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v
správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
3. Neúspešným záujemcom bude zaplatená zábezpeka vrátená prevodom na účet v lehote 10 pracovných dní odo
dňa skončenia ponukového konania ohľadne príslušnej súpisovej zložky.

V Považskej Bystrici, dňa 30.08.2016
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JUDr. Karol Porubčin
správca

K020326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Šeríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 288, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/28/2016 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23k/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu a informácia pre veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Monika Šeríková, nar. 19.12.1990, 925 06 Čierna Voda č. 288, týmto
oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že :
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu : Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách : pondelok až piatok od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,30 hod do 15,00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
správcu alebo telefonicky na č.t. 00421 33 7733751, príp. na e-maile : s.volar&v-invest.sk.
b) v súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách EÚ, sú súčasne
touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka - Monika Šeríková, nar. 19.12.1990, 925 06
Čierna Voda č. 288.
Svoje nároky - pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.

K020327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Šeríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 288, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/28/2016 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23k/28/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla účtu pre zloženie kaucie pri popieraní pohľadávky
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu - Monika Šeríková, nar. 19.12.1990, 925 06 Čierna Voda č. 288, týmto
v zmysle ust. § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, oznamuje číslo bankového účtu na ktorý je treba
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kauciu možno zložiť iba do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou.
Výška kaucie : 350,00 € ,
VS : číslo pohľadávky z platného zoznamu pohľadávok,
ŠS : IČO, príp. RČ popierajúceho veriteľa.
Číslo účtu na ktorý treba poslať kauciu : SK23 7500 0000 0040 2165 2030.

K020328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Koma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mokraď 297/26, 034 91 Hubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2015 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Uznesením Okresného súdu v Žiline, zo dňa 23.06.2015 sp. zn.: 3K/7/2015-34, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 125/2015 dňa 02.07.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok Petra Komu, nar. 17.10.1984, bytom
Mokraď 297/26, 034 91 Hubová. Predmetným uznesením súd uznal konkurz za malý.
Uznesením, sp. zn.: 3K/7/2015 zo dňa 23.06.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 125/2015 dňa
02.07.2015 bol za správcu ustanovený Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
(ďalej ako „správca“).
Konkurzná podstata úpadcu je tvorená všeobecnou podstatou nezabezpečených veriteľov. V konkurze si v
základnej prihlasovacej lehote uplatnili prihláškou svoje pohľadávky celkom 4 nezabezpečení veritelia s celkovou
sumou prihlásených a zistených pohľadávok vo výške 18.909,01 €. Pričom v priebehu konkurzného konania došlo
k čiastočnému späťvzatiu pohľadávky vo výške 3575,-EUR.
Súpis majetku úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 171/2015 zo dňa 7.9.2015, ako aj v Obchodnom
vestníku č. 3/2016 dňa 7.1.2016. Predmetom súpisu bol aj majetok nachádzajúci sa v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov. Na základe tejto skutočnosti došlo k jeho vyporiadaniu zo strany správcu a to v konaní
sp. zn. 2C/2/2016 vedenom na Okresnom súde Ružomberok. Správca nezistil odporovateľné právne úkony úpadcu.
V zmysle Oznámenia Správcu o zvolaní schôdze veriteľov, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. OV 161/2015 zo
dňa 21.8.2015, sa prvá schôdza veriteľov konala dňa 05.10.2015. Na tejto schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca
veriteľov, ktorým sa stala Československá obchodná banka, a.s., IČO: 368 541 40, so sídlom Michalská 18,
Bratislava.
Správca zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku a oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
v Obchodnom vestníku č. 119/2016 a to dňa 21.06.2016. Proti zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate
nebola uplatnená žiadna námietka.
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
1.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu v Žiline, zo dňa 23.06.2015 sp. zn.: 3K/7/2015-34, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 125/2015 dňa 02.07.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok Petra Komu, nar. 17.10.1984, bytom
Mokraď 297/26, 034 91 Hubová. Uznesením, sp. zn.: 3K/7/2015 zo dňa 23.06.2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 125/2015 dňa 02.07.2015 bol za správcu ustanovený Mgr. Štefan Krnáč so sídlom
kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/.
„Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci
konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu
a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Podľa § 53 ods. 1 ZKR Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak došlo
vyhlásením konkurzu k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ak sa do vyhlásenia konkurzu už
zaniknuté úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevyporiadalo, treba vykonať jeho vyporiadanie.
V zmysle citovaného zákonného ustanovenia bol na Okresný súd Ružomberok podaný návrh na vyporiadanie
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, konanie bolo vedené pod sp. zn. 2C/2/2016. Dňa 30.03.2016 bolo
konajúcim súdom schválený zmier medzi účastníkmi konania. V zmysle tohto zmieru bol ustálený majetok tvoriaci
konkurznú podstatu.
Speňažený majetok úpadcu po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov:
por.č

popis

výťažok

1.

Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 Eur

2.

Peňažné prostriedky na účte: zistené peňažné prostriedky úpadcu

3845,81 Eur

3.

Zrážky zo mzdy za obdobie od júla 2015 do júla 2016 vrátane

701,-EUR

4.

Kreditný úrok

0,34 EUR

spolu

5211,03 Eur

Výťažok spolu

5211,03 Eur

2. ROZVRHOVÁ ČASŤ
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 prvá veta ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.“
V priebehu konkurzného konania boli prihlásené a Správcom zistené nezabezpečené pohľadávky štyroch veriteľov
a to v nasledovnom rozsahu:
Por. č.

Veriteľ

Prihlásená pohľadávka

Zistená suma
3210,73
€
4265,30
€

1.

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok, IČO: 35923130

3210,73 €

2.

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36854140

4265,30 €

3.

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava, IČO:
31595545

65,94 €

65,94 €

4.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004*

7792,04 €

7792,04
€

Spolu zistené pohľadávky, ktoré majú byť uspokojené z konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty v sume:
15.334,01 EUR.
*Veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. uplatnil pohľadávky celkovo v sume 11.367,04 EUR, ktoré boli aj v tejto výške
zistené. Písomným podaním zo dňa 6.7.2016 boli prihlásené pohľadávky v časti zistenej sumy vo výške 3575,-EUR
zobraté späť. Z uvedeného dôvodu je predmetom rozvrhu výška pohľadávok tohto veriteľa v sume 7792,04 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zobraté späť. Z uvedeného dôvodu je predmetom rozvrhu výška pohľadávok tohto veriteľa v sume 7792,04 EUR.
(11367,04 – 3575 = 7792,04)
Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Výška
pohľadávky

Právny dôvod vzniku

Veriteľ

1. Cestovné náhrady-správca

Mgr. Štefan Krnáč - správca

70,12 €

2. Odplata za poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 09 Bratislava, IČO:
31320155

24,00 €

3. Odplata za poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 881 06
Bratislava, IČO: 00686930

50,00 €

4. Odplata za poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31575951

24,00 €

5. Odplata za poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31318916

15,94 €

6. Odplata za poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábr. 4, 811 02
Bratislava, IČO: 31340890

19,12 €

7. Odplata za poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83237
Bratislava, IČO: 00151653

24,00 €

8. Odplata za poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18,
815 03 Bratislava, IČO: 36954140

30,00 €

9. Odplata za poskytnutie súčinnosti v zmysle zákona č. 483/2001 Z.z.

Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka,
Hodžovo námestie 3, Bratislava

50,00 €

10. Poštové služby - hotové výdavky správca

Mgr. Štefan Krnáč – správca

65,89 €

11.

Poplatky za vedenie účtu v banke do 31.05.2016 na základe VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 09 Bratislava, IČO:
Zmluvy o vedení bežného účtu
31320155

12. Paušálna odmena správcu do 1. schôdze veriteľov *

Mgr. Štefan Krnáč - správca

60,00 €

663,88
€

13.

Odmena správcu po konaní 1. schôdze veriteľov z výťažku
Mgr. Štefan Krnáč - SKP
vypočítaná v zmysle § 17 ods. 2 vyhl. 665/2005 Z.z. **

23,95 €

14.

Súdny poplatok- §5 odst.1/ pís.e/ a položky 5 písm.d/ zák.71/92
Slovenská republika
Z.z. z výťažku***

10,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rezerva správcu na úhradu nákladov spojených s konečným
Mgr. Štefan Krnáč - SKP
rozvrhom

pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu:

65,00 €

1.130,90

Eur

Poznámky k pohľadávkam proti podstate:
* Paušálna odmena Správcu do konania prvej schôdze veriteľov:
Okresný súd Žilina Uznesením zo dňa č. k. 3K/7/2015 priznal Správcovi – Mgr. Štefan Krnáč paušálnu odmenu
vo výške 663,88 €. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 204/2015 dňa 23.10.2015.
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 prvá veta ZKR „Paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred
inými pohľadávkami proti podstate.“
**Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku:
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledujúcich právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 druhá veta vyhlášky č. 665/2005 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z.: „Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov
nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca“.
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledujúcich právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“
Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní prvej
schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej
len „odmena z výťažku“).“
Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky
podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku.
Po konaní schôdze veriteľov (do vyhotovenia konečného zoznamu pohľadávok proti podstate) uskutočnenej dňa
5.10.2015 správca speňažil majetok vykonávaním zrážok zo mzdy úpadcu v celkovej sume 479,- EUR ( do
konania prvej schôdze veriteľov bol do súpisu konkurznej podstaty zapísaný majetok v sume 2883,14 EUR
z ktorej sa odmena správcu z výťažku nepočíta) Celkovo odmena správcu z výťažku 479,- EUR predstavuje
sumu 23,95 EUR (479 x 0,05 = 23,95)
V súlade s citovanými právnymi predpismi Správca určil odmenu z výťažku vo výške 23,95 €
*** Súdny poplatok:
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 10,- € /t.j. 0,2 % z celkového výťažku 5211,03 €/ v zmysle § 5
ods. 1 písm. e) a položky 5 písm. d) Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov bude zaplatený po schválení
konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
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V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a uvedených skutočností Správca postupoval pri
stanovení konečného rozvrhu výťažku nasledovne:
Výťažok zo všeobecnej podstaty

5.211,03 Eur

pohľadávky proti všeobecnej podstate

1.130,90 Eur

výťažok po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate

4.080,13 Eur

zistené pohľadávky veriteľov zahrnuté do rozvrhu

15.334,01Eur

percento uspokojenia

26,61 %

1. Konečný rozvrh výťažku:
Zistená
suma

Percento
uspokojenia

Rozsah uspokojenia v
EUR

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok, IČO:
3210,73 €
35923130

26,61 %

854,34 EUR

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO:
4265,30 €
36854140

26,61 %

1134,94 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava,
65,94 €
IČO: 31595545

26,61 %

17,52 EUR

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004

26,61 %

2073,33 EUR

Veriteľ

7792,04 €

spolu rozvrhnutých:
Eur

4.080,13

Poučenie:
V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s §96 ods. 5 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi veriteľovi 20-dňovú lehotu
na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku.
V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky. Jednotliví veritelia vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti
návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky.
V Brezovici dňa 26.8.2016
Mgr. Štefan Krnáč
správca

K020329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Birošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1956
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Eva Birošová, nar. 30.11.1956, bytom Čerešňová 5, 080 01
Prešov, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad – Matejovce, tel.: +421 905 389 040, email:
zoldosova.spravca@centrum.sk, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2K/15/2016,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Staničná 9,
059 51 Poprad - Matejovce, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od
7:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:00 hod. do 13:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si
dohodnúť na t. č. +421905389040 alebo e-mailom na adrese: zoldosova.spravca@centrum.sk.
V Poprade dňa 26.8.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K020330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Birošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Eva Birošová, nar. 30.11.1956, bytom Čerešňová 5, 080 01
Prešov, týmto oznamuje veriteľom, že zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
21.11.2016 o 8:00 hod. na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Poprade dňa 30.8.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
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K020331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Húska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilemnického 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/82/2013 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/82/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie správcu o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej
podstaty
JUDr. Marián Pataj, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Húska, nar. 13.04.1975, bytom P. Jilemnického 2,
969 01 Banská Štiavnica, (ďalej len ,,úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica pod sp. zn. 2K/82/2013, týmto v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 a 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“) v spojení s ustanovením § 40 ods.
1 písm. f) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z., oznamuje vylúčenie nasledovnej majetkovej zložky zo súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty:

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná Pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Úpadca si ako poškodený v trestnom konaní vedenom Okresným súdom Žiar nad
Hronom pod spisovou značkou 2T 231/2007 uplatnil nárok na náhradu škody vo výške istiny 10.946.775 Sk, t.j.
cca 363.366 €.
Dlžník: Osoby obžalované v trestnom konaní vedenom Okresným súdom Žiar nad Hronom pod spisovou
značkou 2T 231/2007.
Súpisová hodnota: 0 Eur

Deň a dôvod vylúčenie súpisovej zložky: 30.08.2016 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu
majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
59/2014 dňa 26.03.2014, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod č. 2K/82/2013 na
majetok úpadcu, dostal správca JUDr. Marián Pataj v súlade s § 82 ods. 2 písm. a) ZKR súhlas zástupcu veriteľov.
Zástupca veriteľov po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle
ustanovenia § 81 ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty.

JUDr. Marián Pataj, správca

K020332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Sluťák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 1447/21, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 297 104
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/17/2012 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/17/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote.
JUDr. Jaroslav Stojka, konkurzný správca úpadcu Radoslav Sluťák, nar. 28.03.1973, s miestom podnikania
Ždiarska 1447/21, 040 12 Košice, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola po uplynutí základnej
prihlasovacej lehote zapísaná do zoznamu pohľadávok pohľadávka nasledujúceho veriteľa:
Veriteľ:

Štefan Michalič, nar. 01.10.1968.

Sídlo:

Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov

Celková suma prihlásenej pohľadávky

22 603,71 Eur

Počet uplatnených pohľadávok

2

dátum doručenia prihlášky pohľadávky

05.08.2016

Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok

52

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok

08.08.2016

K020333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Štefánik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 447/5, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/22/2016 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Správca Mgr. Martin Hurtiš úpadcu Milan Štefánik, nar. 25.02.1970 v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 2 a §
97 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizíciií oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate a zároveň oznamujem zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty pre veriteľov.

Správca Mgr. Martin Hurtiš
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K020334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ostatný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4721/16, 940 73 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Oprava návrhu konečného rozvhu výťažku zo všeobecnej podstaty
V súlade s ustanovením § 95 a nasl., najmä § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) si Vás týmto dovoľujem oboznámiť
s návrhom konečného rozvrhu výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorého súčasťou je aj
prehľad veriteľov s uvedením výšky ich uplatnenej pohľadávky, vrátane výšky zistenej pohľadávky a sumy jej
uspokojenia.

A.

1.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Všeobecne

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 05.11.2014 sp.zn. 31K/21/2014 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 14.04.2015 sp. zn. 31K/21/2014 o odvolaní a ustanovení nového
správcu som bol ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu ako správca Mgr. Marek Piršel, so
sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S 1670. Predmetné uznesenie Okresného
súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku v čiastke 74/2015 dňa 20.04.2015.

II. Zisťovanie a zabezpečovanie majetku, súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie
a spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej aj osobitnej konkurznej
podstaty (viď príloha). Majetok všeobecnej podstaty tvorili:
a)
Peňažná pohľadávka z účtu v OTP banke v súpisovej hodnote vo výške 58,61 – EUR, ktorá ku dňu
ustanovenia nového správcu (4/2015) prestavovala sumu vo výške 9,96 €, ktorá bola spotrebovaná na
úhradu poplatkov banky. Na účte č. 2987929/5200 EUR je ku dňu podania tohto návrhu mínusový
konečný stav účtu.
b)
Peňažná pohľadávka zo sporiaceho účtu v PSS, a.s. zapísaná v súpisovej hodnote vo výške 687, EUR, predstavuje v súčasnosti sumu vo výške 735,29 EUR;
c)
Iná majetková hodnota - finančné prostriedky získané vykonávaním pravidelných zrážok zo mzdy
Úpadcu počnúc 11.12.2014 až apríl 2016 v celkovej výške 2.417,84 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Finančné vyjadrenie súpisu všeobecnej podstaty ku dňu podania tohto návrhu predstavuje finančné
prostriedky v celkovej výške 3.153,13 EUR (bližšie v tabuľke).

III. Odporovacie právne úkony

Správca nezistil žiadne odporovacie právne úkony vykonané Úpadcom.

IV. Prihlášky pohľadávok, zisťovanie a popieranie prihlásených pohľadávok

V konkurze na majetok Úpadcu bolo v zákonnej 45- dňovej lehote prihlásených celkovo 11 pohľadávok 4
nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 4.651,34 EUR a jedna pohľadávka zabezpečeného veriteľa v celkovej
sume 41.518,55 EUR.

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bolo do konkurzu celkovo
nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 8.403,12 EUR.

prihlásených 6 pohľadávok 3

V zmysle § 32 ods. 1 ZKR prihlásené pohľadávky správca s odbornou starostlivosťou preskúmal.

Správca poprel v celom rozsahu prihlásené zabezpečovacie právo veriteľa - Bytkomfort, s.r.o.
Správca poprel z časti prihlásenú pohľadávku veriteľa - obchodnej spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa a.s. v
celkovej výške 1.236,93 EUR.

Správca zistil pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 13.057,46 EUR. Správca po vyhotovení
rozvrhu oddelenej podstaty, do všeobecnej podstaty zaraďuje neuspokojenú pohľadávku veriteľa PSS, a.s. vo výške
10.846,34 EUR.

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať zo všeobecnej podstaty je
teda 23.903,80 EUR.

V.

Zmena konkurzných veriteľov

1. Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31K/21/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
v čiastke OV 49/2016 dňa 11.03.2016 Okresný súd Nitra povolil vstup veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania Úpadcu
namiesto pôvodného veriteľa: Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, s prihlásenými
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namiesto pôvodného veriteľa: Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, s prihlásenými
pohľadávkami celkovo v sume 322,49 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.03.2016, so
zistenými pohľadávkami v celkovej sume 322,49 EUR.
2. Uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn. 31K/21/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
v čiastke OV 68/2016 dňa 11.04.2016 Okresný súd Nitra povolil vstup veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania Úpadcu
namiesto pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava,
s prihlásenou pohľadávkou celkovo v sume 200,- eur.

VI.

Speňažovanie

Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený zistený hnuteľný ani nehnuteľný majetok patriaci
do všeobecnej podstaty.

Výťažok z konkurzu Úpadcu Marek Ostatný patriaci do všeobecnej podstaty
Právny dôvod vzniku

Suma výťažku v EUR

Finančná hotovosť získaná v dôsledku pravidelne vykonávaných mesačných zrážok zo mzdy Úpadcu
2.417,84 Eur
12/2014 – 12/2015
Peňažná pohľadávka z účtu vedeného v PSS, a.s.

735,29 EUR

Úroky ako odmena za zriadenie bežného účtu

0,04 EUR

SPOLU

3.153,17

Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku úpadcu.

VII.

Výťažok

Konkurznú podstatu konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Nitra pod sp. zn 31K/21/2014 tvorí
osobitná podstata (viď príloha) a všeobecná podstata. Správca týmto konštatuje, že všeobecnú podstatu tvorí
výťažok v celkovej sume 3.153,17 EUR.

VIII.

Pohľadávky proti podstate a odmena správcu

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote
1.664,75 EUR, z toho pohľadávky proti podstate vo výške 1.628,45 boli priebežne správcom uhradené,
neuhradené pohľadávky proti všeobecnej podstate prestavujú celkovú sumu vo výške: 36,30 EUR. Žiaden
výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli pohľadávky proti podstate rozpočítané bez
rozdielu na všetky súpisové zložky majetku.
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V ďalšom je potrebné spomenúť, že predmetná suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané
nevyhnutné náklady spojené so správou majetku do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich
s administratívou konkurzu vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Tieto pohľadávky sa
uspokoja tak, že najprv sa uspokoja pohľadávky správcu, súdny poplatok a potom ďalšie pohľadávky.

Jednotlivé pohľadávky proti podstate:

Pohľadávky proti podstate súvisiace s činnosťou správcu do konania 1.
schôdze veriteľov – Mgr. Roman Nagy

Čas
pohľadávky
podstate

Pohľadávka
proti
Poradie uspokojenia
podstate v EUR
577,56 Eur s DPH
30,73 Eur
42,22 Eur
25,- Eur
663,88 - Eur

2.

vzniku
Právny dôvod vzniku pohľadávky proti
proti
Veriteľ
podstate

Stav

V zmysle ustanovenia §
11/2014 – 03/2015
87 ods. 2 písm. c) ZKR
V zmysle ustanovenia §
19.11.2014
87 ods. 2 písm. c) ZKR
V zmysle ustanovenia §
16.02.2015
87 ods. 2 písm. c) ZKR

Časť odmeny správcu podľa Uznesenia
Mgr.
Roman
OS Nitra sp.zn. 31K/21/2014 (nekrytá
uspokojené
Nagy
preddavkom)
Úhrada poplatkov za vedenie účtu Tatra
banka,
uspokojené
a transakčné poplatky
a.s.
Mgr.
Roman
Hotové výdavky
uspokojené
Nagy
Agroinštitút
Konferenčné služby
uspokojené
Nitra, š.p.

V zmysle ustanovenia §
12.02.2015
87 ods. 2 písm. m) ZKR

Uplatnenie preddavku podľa ust. § 21 Bytkomfort
ods. 3 ZKR
s.r.o.

V zmysle ustanovenia §
27.03.2015
87 ods. 2 písm. a) ZKR

uspokojené

Pohľadávky proti podstate súvisiace s činnosťou správcu po konaní 1. Schôdze

veriteľov – Mgr. Marek Piršel

Pohľadávka
Čas
vzniku
proti podstate v Poradie uspokojenia
pohľadávky
Právny dôvod vzniku pohľadávky proti podstate Veriteľ
Stav
EUR
proti podstate
V zmysle ustanovenia § 87
Mgr. Marek
ods. 2 písm. a) ZKR podľa
Úhrada odmeny správcu KP z dosiahnutého
8,82 Eur s DPH
4/2016
Piršel,
uspokojené
ust. § 20 ods. 2 vyhlášky
výťažku 735,29 €
správca
MSSR 655/2005 Z.z.
V zmysle ustanovenia § 87
Mgr. Marek
145,07 EUR s ods. 2 písm. a) ZKR podľa
Úhrada odmeny správcu KP z dosiahnutého
4/2016
Piršel,
uspokojené
DPH
ust. § 17 ods. 2 vyhlášky
výťažku 2.417,84 €
správca
MSSR 655/2005 Z.z.
V zmysle ustanovenia § 87
ods. 2 písm. c) ZKR
Úhrada poplatkov za vedenie účtu a transakčné Tatra
74,52 Eur
05/2014 -06-2015
uspokojené
poplatky
banka, a.s.
43,85 Eur

V zmysle ustanovenia § 87
2015 - 2016
ods. 2 písm. c) ZKR

V

zmysle

položky

Priebežná úhrada poštovného

Mgr. Marek
Piršel,
uspokojené
správca

5
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6,30 - Eur

V
zmysle
položky
5
sadzobníka
o súdnych 2016/deň
poplatkoch - zákon č. konečného
Súdny poplatok
71/1992 Zb. o súdnych rozvrhu výťažku
poplatkov

16,80 - Eur

V zmysle ustanovenia § 87
ods. 2 písm. c) ZKR
V zmysle ustanovenia § 87
ods. 2 písm. c) ZKR
2016

30,- Eur

B.

ROZVRHOVÁ ČASŤ

1.

Rozvrh- rozdelenie výťažku veriteľom

Deň vydania: 05.09.2016

Okresný
súd Nitra

neuspokojené

Poskytnutie súčinnosti a zaslanie fin. prostriedkov –
PSS, a.s. uspokojené
PSS, a.s.
Budúce výdavky súvisiace s preposielaním sumy
uspokojenia
jednotlivých
veriteľov
vrátane Mgr. Marek
predpokladaných výdavkov súvisiacich s vedením Piršel,
neuspokojené
účtu ku dňu predpokladaného vykonávania úhrad správca
z konečného rozvrhu

Návrh rozdelenia konečného výťažku speňaženia majetku úpadcu vychádza z nasledujúcich skutočností:

-

Celkový výťažok získaný speňažením majetku úpadcu predstavuje sumu 3.153,17 EUR.

Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu
sumu 1.664,95- EUR.
-

K uspokojeniu veriteľov ostal výťažok zo speňaženia majetku úpadcu vo výške 1.488,42 EUR.

V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené v
rovnakom pomere na úrovni 6,2267%.

Veriteľ

Suma
prihlásenej Suma
zistenej
pohľadávky
pohľadávky
podriadených pohľadávok)

Mesto Nové Zámky
103,03 EUR
PSS,
a.s.
–
v nezabezpečenom
10.846,34 EUR
rozsahu
Sociálna poisťovňa, a.s.
2.524,09 EUR
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
1.824,22 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
200 EUR
starostlivosťou
Slovenská Konsolidačná a.s.
322,49 EUR
Bytkomfort,s.r.o.
6.843,70 EUR
PSS, a.s. - príslušenstvo
1.236,93 EUR
Spolu
23.903,80 EUR

(bez

sumy Čistá
uspokojenia

103,03 EUR

6,44

10.846,34 EUR

675,40

2.524,09 EUR
1.824,22 EUR

157,19
113,62

200 EUR

12,48

322,49 EUR
6.843,70 EUR
1.236,93 EUR
23.903,80 EUR

20,10
426,13
77,01
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Správca žiada zástupcu veriteľov - Súd, aby v lehote 16 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku schválil
opravený návrh rozvrhu výťažku.

Mgr. Marek Piršel - správca

K020335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 101% spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Egídia 44, Poprad 058 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 116
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/83/2013 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/83/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Námestie sv. Egídia 44,
058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov, spisová značka
2K/38/2013, týmto v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov a zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná a.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na spoločný predaj súpisových zložiek majetku, súboru
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR číslo OV 31/2016 dňa 16.02.2016, (K003258) a
súpisových zložiek č. 2 až 130 patriacich do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 31/2016 dňa 16.02.2016, (K003260).
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku (ďalej aj „časť podniku“) musí byť v súlade so stanovenými
podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo
osobne doručiť na adresu kancelárie správcu majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze, JUDr. Slavomírovi
Dubjelovi, správca so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov tak, aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr
do 30 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Úspešným záujemcom na uzavretie zmluvy o predaju časti podniku bude ten záujemca, ktorý predloží najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu za časť podniku.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) Minimálna kúpna cena za časť podniku: 88.722,40 EUR.
b) Zloženie zábezpeky záujemcom vo výške 10% navrhovanej kúpnej ceny na správcovský účet vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 6353 6702, SWIFT: GIBASKBX.
c) Okrem uvedenia ponuky na kúpu časť podniku aj vyhlásenie, že má záujem o kúpu časti podniku tak, ako je
uvedené v súpise všeobecnej podstaty, oznam zverejnený v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 31/2016
(K003258) dňa 16.02.2016 a ako je uvedené v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., oznam zverejnený v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 31/2016 (K0032600) dňa
16.02.2016.
d) Potvrdenie o zložení zábezpeky v požadovanej výške.
e) U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu nie staršia ako 3 mesiace.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f) Záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
g) Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.
h) Záväzná ponuka záujemcu musí smerovať na odkúpenie celého súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí. Nie je
možný odpredaj jednotlivých súpisových zložiek majetku.
ch) Úspešný záujemca, s ktorým uzavrie správca majetku úpadcu kúpnu zmluvu, kupuje majetok tak ako „stojí a
leží" a v stave v akom sa v súčasnosti nachádza.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným záujemcom
správca prihliada na záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej bude ponúkaná kúpna cena
za odkúpenie časti podniku najvyššia. Uzavretie zmluvy o predaji časti podniku s úspešným záujemcom podlieha
schváleniu zo strany príslušného orgánu, ktorým je zástupca veriteľov a zabezpečený veriteľ Slovenská
konsolidačná, a.s..
Správca umožní dve ohliadky speňažovanej časti podniku a to v Poprade na adrese Sobotské námestie, dňa
23.9.2016 o 15:30 hod. a 26.9.2016 o 9:00 hod., pričom za účelom ohliadky je nutné vopred kontaktovať správcu
e-mailom na adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.
V Prešove dňa 30.8.2016
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K020336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Vician
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostravská 6, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Hlavná 81/a, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/19/2013/s1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/19/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu Marek Vician, nar. 6.6. 1986 , trvale
bytom Ostravská č.6, 040 01 Košice, týmto v súlade s ust. § 96 zák. č . 7/2005 Z.z. oznamuje všetkým veriteľom
v konkurznom konaní č.k. 26K/19/2013 zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Dňa
30.8.2016 bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor resp. zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Zoznam pohľadávok je dostupný na nahliadnutie v kancelárii správcu odo dňa
nasledujúceho po zverejnení tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR. Nahliadnutie do zoznamu si vopred
dohodnite telefonicky na tel.č.: 055/6331376 alebo e-mailom na: jako@nextra.sk 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom. Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od
uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Poverený
člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu. Poverený
člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu
sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada.
Ing. Jana Kollárová, správca

K020337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bojsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 389, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/29/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, úpadcu, Stanislav Bojsa, nar. 05.03.1970, trvalo bytom 95144 Výčapy – Opatovce 389, v
zmysle ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení
s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, počas stránkových hodín, v pracovných
dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0905 958 478.
K020338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bojsa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 389, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/29/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/29/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu Stanislav bjsa,
nar. 05.03.1970, trvalo bytom 951 44 Výčapy – Opatovce 389 ( ďalej len „Úpadca“), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31K29/2016-54 zo dňa 10.08.2016 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
158/2016 zo dňa 16.08.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Ľubomíra Beňová, správca, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská
republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu
konania 31K/29/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške
sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením
na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa
podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. 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). Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených
vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s
určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na
predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa
vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu. According
to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor Stanislav Bojsa, born 05.03.1970, adress 951 44 Výčapy – Opatovce 389 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
No. 31K/29/2016- 54 dated on 10.08.2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court was published in Obchodný vestník no. 158/2016 dated on
16.08.2016. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka
10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd
Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 31K/29/2016. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable. The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. 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 filing period 45 days from
the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form
can be found on the website www.justice.gov.sk. 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 Euro currency. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or
an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or
will not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered
as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period
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as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period
elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not
obvious from the business documentation of the Debtor. JUDr. Ľubomíra Beňová, trustee of the
bankrupt.
K020339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 445/57, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.
číslo

typ súpis.
zložky

popis súpisovej zložky

súpisová
spoluvl. podiel
hodnota (EUR) úpadcu

8

iná majetková
hodnota

príslušná časť mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou (§ 72
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac júl 2016, zamestnávateľ: SODEMA,
s.r.o.

138,23

1/1

K020340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kaličiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 847/51, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii
zostatková suma
1.700,00 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
1.700,00 EUR
deň zapísania majetku
01.08.2016
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
finančné prostriedky úpadcu poukázané na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 2
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pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii
suma
79,02 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
79,02 EUR
deň zapísania majetku
04.08.2016
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka z dôchodku úpadcu poukázaná Sociálnou poisťovňou na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K020341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tehlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 909/21, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.7.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/14/2015 S 1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Správca Mgr. Martin Hurtiš úpadcu Ing. Ján Tehlár, nar. 18.7.1951 v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 2 a §
97 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizíciií oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zároveň oznamujem zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty pre veriteľov.

Správca Mgr. Martin Hurtiš

K020342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Duda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 474/16, 73 542 Těrlicko Česká republika
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2015-S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

14.Peňažná pohľadávka
právny dôvod: zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72 ods. 2
Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac júl 2016
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celková suma: 163,06
mena: EUR
dátum zápisu: 26.08.2016
V Bratislave dňa 30.08.2016
JUDr. Vojtech Agner , správca

K020343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fidrik Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďanová 123, 038 42 Ďanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Ing.
Peter Fidrik, nar. 13.05.1975, bytom Ďanová 123, 038 42 Ďanová (do 23.05.2016 podnikajúci pod obchodným
menom Ing. Peter Fidrik, IČO: 37 406 001), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.
2K/11/2016 (ďalej aj ako len „Úpadca) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 07.10.2016 o 10.00 hod. v
kancelárii správcu, na adrese Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu 3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR 4. Voľba zástupcu
veriteľov 5. Rôzne 6. Záver
Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z OR. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.
JUDr. Marian Ďurana, PhD. - správca

K020344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DRIDO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 909/6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/11/2010
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Vec: Udelenie záväzného pokynu k speňažovaniu majetku a udelenie súhlasu s vylúčením súpisovej
zložky majetku Spoločnosti VAŠA, s.r.o., so sídlom Andreja Hlinka 86, 972 71 Nováky, IČO: 36 318
990, zast. Právny dom – advokáti, s.r.o., so sídlom Hurbanova 9A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 857
793, ako predsedovi veriteľského výboru v konkurznom konaní na majetok úpadcu, spoločnosť DRIDO,
s.r.o., IČO: 35 950 480, so sídlom Clementisova 909/6, 949 01 Nitra (ďalej len „konkurzné konanie“),
bola doručená Žiadosť o udelenie súhlasu s vylúčením súpisovej zložky majetku - hnuteľných vecí zo
dňa 07.07.2016 a Žiadosť o udelenie záväzných pokynov pri správe a speňažovaní majetku úpadcu zo
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dňa 07.07.2016 a Žiadosť o udelenie záväzných pokynov pri správe a speňažovaní majetku úpadcu zo
dňa 22.07.2016. Správca v súlade s ustanovením § 84 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, požiadal na základe Žiadosti o udelenie záväzných pokynov pri správe a speňažovaní
majetku úpadcu zo dňa 22.07.2016 členov veriteľského výboru, o uloženie záväzného pokynu ohľadom
speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý bol zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty ako
typ súpisovej zložky hnuteľný majetok a to CITROEN BERLINGO 1,9 D, EČV: NR 665CO, VIN:
VF7MCWJYB65631301, opotrebovaný, súpisová hodnota 1291 Euro. Správca navrhol, aby majetok
podliehajúci konkurzu bol speňažovaný spôsobmi uvedenými v ustanovení § 92 ods. 1 psím. d) alebo e)
ZKR, teda aby správca za účelom speňaženia majetku zorganizoval dražbu, ponukové konanie alebo iný
súťažný proces smerujúci k predaju majetku alebo aby predal majetok iným vhodným spôsobom.
Správca ako alternatívne a menej výhodné spôsoby speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu
uviedol spôsoby uvedené v § 92 ods. 1 písm. a) alebo b) ZKR, pričom podľa názoru správcu by
speňažovanie majetku týmito spôsobmi bolo nákladnejšie a viac zaťažujúce konkurz z
administratívneho, časového aj finančného hľadiska. Na základe uvedených skutočností člen
veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru, udeľuje správcovi nasledovný záväzný pokyn: „Člen
veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru ukladá správcovi záväzný pokyn, aby speňažoval
majetok podliehajúci konkurzu spôsobom podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) alebo e) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.“ Správca ďalej požiadal členov veriteľského výboru, aby
majetok úpadcu podliehajúci konkurzu, ktorý bol zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty ako typ
súpisovej zložky – hnuteľný majetok a to CITROEN BERLINGO 1,9D, EČV: NR 665CO, VIN:
VF7MCWJYB65631301, opotrebovaný, súpisová hodnota 1291 Euro, bol speňažený formu predaja
jedným zo spôsobov uvedených v ustanovení § 92 ods. 1 písm. d alebo e) ZKR. Správca žiada členov
veriteľského výboru, aby mu záväzným pokynom umožnil speňažovať tento majetok jeho predajom v
ponukovom konaní na Obchodnom vestníku nasledovne: a) V I. kole ponukového konania za hodnotu
najnižšej ponuky vo výške 50% súpisovej hodnoty b) V II. kole ponukového konania za hodnotu
najvyššej ponuky. Správca žiada veriteľský výbor, aby mohol majetok predať aj osobe spriaznenej so
správcom, osobe spriaznenej s úpadcom, veriteľovi prihlásenej pohľadávky alebo osobe spriaznenej s
veriteľom prihlásenej pohľadávky. Na základe uvedených skutočností člen veriteľského výboru,
predseda veriteľského výboru, udeľuje správkyni nasledovný záväzný pokyn: „Člen veriteľského výboru,
predseda veriteľského výboru ukladá správcovi záväzný pokyn, aby správca majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu, ktorý bol zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty ako typ súpisovej zložky –
hnuteľný majetok a to CITROEN BERLINGO 1,9 D, EČV: NR 665CO, VIN: VF7MCWJYB6563130,
opotrebovaný, súpisová hodnota 1291 Euro, speňažoval jeho predajom v ponukovom konaní na
Obchodnom vestníku a na internetových portáloch www.autobazar.eu a www.autovia.sk nasledovne: a) v
I. kole ponukového konania za hodnotu najnižšej ponuky vo výške 50% súpisovej hodnoty b) v II. kole
ponukového konania za hodnotu najvyššej ponuky Člen veriteľského výboru, predseda veriteľského
výboru súhlasí, aby správca predal v ponukovom konaní hnuteľný majetok aj osobe spriaznenej so
správcom, osobe spriaznenej s úpadcom, veriteľovi prihlásenej pohľadávky alebo osobe spriaznenej s
veriteľom prihlásenej pohľadávky.“ Správca ďalej požiadal členov veriteľského výboru o udelenie
súhlasu s vylúčením súpisovej zložky majetku, typ súpisovej zložky – hnuteľné veci bližšie
špecifikované v Žiadosti o udelenie súhlasu s vylúčením súpisovej zložky majetku zo dňa 07.07.2016,
nakoľko sa jedná o skladové zásoby, ktoré sú technicky zastaralé, nepoužiteľné na obvyklý účel ich
využitia, ich súpisová hodnota je vyššia ako reálna hodnota, avšak z dôvodu hospodárnosti nie je v
záujme veriteľov vyhotovenie znaleckých posudkov, nakoľko cena znaleckých posudkov by bola vyššia
ako možný výťažok zo speňaženia majetku. Vzhľadom na vyššie uvedené člen veriteľského výboru,
predseda veriteľského výboru udeľuje správcovi nasledovný záväzný pokyn: Člen veriteľského výboru,
predseda veriteľského výboru nesúhlasí s vylúčením súpisovej zložky majetku, typ súpisovej zložky –
hnuteľné veci, bližšie špecifikované v Žiadosti o udelenie súhlasu s vylúčením súpisovej zložky majetku
zo dňa 07.07.2016, a udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie súpisovej zložky majetku, typ
súpisovej zložky – hnuteľné veci, bližšie špecifikované v Žiadosti o udelenie súhlasu s vylúčením
súpisovej zložky majetku zo dňa 07.07.2016, v dvoch ponukových kolách zverejnených v Obchodnom
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súpisovej zložky majetku zo dňa 07.07.2016, v dvoch ponukových kolách zverejnených v Obchodnom
vestníku a to za najvyššiu ponúknutú cenu so súhlasom veriteľského výboru. S úctou, VAŠA, s.r.o –
predseda veriteľského výboru zast. Právny dom – advokáti, s.r.o. JUDr. Eva Matiašková, advokátka a
konateľka Za správnosť:
K020345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIPKOV s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivianska 518/38, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 180 063
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2014 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku
úpadcu LIPKOV, s.r.o. v konkurze, so sídlom Krivianska 518/32, 082 71 Lipany, IČO: 44 180 063 podľa ustanovenia
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že pohľadávky
a) veriteľa HONOR – METAL SLOVAKIA, spol. s r.o., Malý Šariš 11, 080 01 Malý Šariš, IČO: 31 713 301
s celkovou prihlásenou sumou 6882,13 EUR,
b) veriteľa HONOR – METAL, spol. s r.o., Malý Šariš 11, 080 01 Malý Šariš, IČO: 31 737 447, s celkovou
prihlásenou sumou 252,00 EUR,
ktoré boli prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu
pohľadávok.
V Prešove dňa 30.8.2016
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K020346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRIAN spoločnosť s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 564 712
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2015S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

Veriteľ: MVDr. Pavel Haláč, Radová 1406/4, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Prihlásená suma celkom: 6.777,18,-€
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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Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 22-PH-1
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K020347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Turtev
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 567/18, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/4/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/4/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Tomáš Turtev, narodený 01.11.1988, Cintorínska 567/18, 931 01 Šamorín, sp.
zn. 36K/4/2016 S 1353 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 30.8.2016 ponúka v 1.kole
ponukového konania na predaj majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 121/2016 dňa 23.6.2016, a to hnuteľná vec:
- motorové vozidlo Ford Fiesta, EČV DS042EB, rok výroby 2007, výrobné číslo WF0DXXGAJD7T88797,
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 2.350,- Eur
Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku. Víťaznou
bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, avšak v minimálnej výške 100 % zo súpisovej hodnoty. Záujemcovia
doručia svoje ponuky písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou v jednej neporušenej zalepenej obálke
s výrazným označením „konkurz Tomáš Turtev - neotvárať“ na adresu Ing. Marián Jelinek, správca, Čilistovská 12,
931 01 Šamorín. Začiatok lehoty na podávanie ponúk začína plynúť zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom
vestníku, ponuky je možné doručiť najneskôr do 16.9.2016 do 12:00 hod. Správca vyhodnotí ponukové konanie
a výsledok záujemcom oznámi do 30.9.2016. Záujemcovia o obhliadku ponúkanej hnuteľnej veci si môžu dohodnúť
termín obhliadky so správcom na tel. č. 0905 409 848. Informácie ohľadom ponukového konania je možné získať aj
u správcu po predchádzajúcej dohode so správcom na tel. č. 0905 409 848.
Riadne podaná je ponuka, ktorá je v súlade so všetkými náležitosťami ďalej uvedenými.
Záujemca, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný správcom v rámci speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu
je povinný zaplatiť nim ponúknutú kúpnu cenu, odplatu za hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu, najneskôr do dňa
podpisu kúpnej zmluvy.
Ponuka záujemcu sa predkladá:
- písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu Ing. Marián Jelinek, správca,
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín v jednej neporušenej zalepenej obálke,
- s výrazným označením „konkurz Tomáš Turtev - neotvárať“,
- tak, aby bola doručená najneskôr 16.9.2016 do 12:00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v inzeráte, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia
ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu
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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ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu
uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Obsah ponuky bude nasledovný:
- Označenie záujemcu,
- Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v tejto výzve na predkladanie
ponúk,
- Návrh kúpnej ceny, odplaty v eurách a doklad o poukázaní 30 % z ponúknutej kúpnej ceny na číslo účtu vedeného
v UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu 1057760005/1111, IBAN: SK80 1111 0000 0010
5776 0005
- Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie,
- Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
- V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
- V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené
plnomocenstvo.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ.
Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach
ponukového konania. Ponuky doručené v lehote určenej v inzeráte a spĺňajúce všetky podmienky ponukového
konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach ponukového konania ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v
ucelených častiach.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom do 30.9.2016. Víťaza
ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného
záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp. súhlas.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento
nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 30 % kúpnej ceny ponúknutej záujemcom.
Ing. Marián Jelinek, správca

K020348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnano s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 540 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2016 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 32K/60/2016 S293 možno nahliadať v sídle
kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do
11,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu sa oznamujú písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne číslo 0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca

K020349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnano s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 540 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2016 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Agnano s.r.o., so sídlom
Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47540 729 ( ďalej len „Úpadca“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra
sp. zn. č.k. 32K/60/2016 – 100 zo dňa 18.08.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 165/2016 dňa 25.08.2016. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V jednom
rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 31K/60/2015. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. 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). Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh,
poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Na
prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých
pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor: Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47540 729 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 32K/60/2016 – 100
dated on 18.08.2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court was published on 25.08.2016. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act
No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to
lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to
the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská
republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovak Republic, to the No. 32K/60/2016.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining
to registered receivable. The registration has to provide information about the other rights pertaining to
egistered receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed. 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
4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. 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 Euro currency. Documents proving the information provided in the registration
form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a
branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required
registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not
registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign
creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.
JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.

K020350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštinár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Voštinár, s miestom podnikania Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 30620406, sp.zn.:
4K/20/2016 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote
od vyhlásenia konkurzu mu
bola doručená dňa 30.08.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA pobočka zahraničnej banky,
Karadžičova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 47 258 713:
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 2.712,85 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Neuhradenie revolvingového úveru na základe Žiadosti/zmluvy o poskytnutí
spotrebiteľského úveru a zmluve o revolvingovom spotrebiteľskom úvere a vydaní kreditnej karty zo dňa
31.01.2007.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 30.08.2016

K020351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Králik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 928 298
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/4/2016.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, správca
dlžníka Branislav Králik, s miestom podnikania Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 11 928 298, oznamuje
účastníkom konania, že veriteľský výbor dlžníka schválil reštrukturalizačný plán predložený dlžníkom a odporúča,
aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie. Účastníci plánu sa môžu
oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu, termín je potrebné si vopred dohodnúť na t. č.: +421(0)48 419 53
86, prípadne e-mailom na: sekretariat@spravcovska.sk .
Správca týmto zvoláva podľa ustanovenia § 146 ods. 2 ZoKR schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude konať dňa
26.09.2016 (t.j. v pondelok) v priestoroch kancelárie správcu na ulici Horná 70/13, 974 01 Banská Bystrica,
Slovensko.
Prezentácia od 12:45 hod.
Začiatok schôdze o 13:00 hod.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný:
1) Otvorenie
2) Rozprava podľa § 147 ods. 1 ZoKR
3) Hlasovanie o prijatí plánu
4) Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti, zástupcovia
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doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti, zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Banskej Bystrici, dňa 30.08.2016
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K020352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO MILL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Simai út. 6, 4401 Nyíregyháza, Maďarsko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 617 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/54/2012 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/54/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:

26K/54/2012

Spisová značka správcovského spisu:

26K/54/2012 S791

Úpadca:

ABO MILL s. r. o.

Sídlo:

Nyiregháza, Maďarsko, Simai út 6, PSČ: 044 01

IČO:

00617547

Dátum hlasovania:

písomné hlasovanie v elektronickej podobe do 24.08.2016

Veriteľský výbor zvolený na schôdzi veriteľov dňa 10. 07. 2014

1. Slovenská Konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava
2. Raiffeisen-Agro Magyarország Kft, IČO: 0709007418, Takarodó út. 2, Székesfehérvár, v zastúpení Právny
dom – advokáti, s.r.o., IČO: 36 857 793
3. Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, Košice,

Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava zvolala zasadnutie veriteľského výboru s programom:

1. Otvorenie,
2. súhlas/nesúhlas s predloženými ponukami na kúpu časti hnuteľného majetku – hlasovať v čo najkratšom
možnom termíne,
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možnom termíne,
3. záver.

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia.

K bodu 2):

Zasadnutie veriteľského výboru, písomné hlasovanie členov
v elektronickej podobe, ktoré prebehlo od 09.08.2016 do 24.08.2016:

veriteľského

výboru

„per

rollam“

ZA: 3 hlasy
Slovenská Konsolidačná, a. s.
Mesto Košice
Raiffeisen-Agro Magyarország Kft, IČO: 0709007418

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Veriteľský výbor súhlasí s prijatím ponuky pána Istvána Csóti, na odkúpenie hnuteľného majetku, uvedeného
v súpise majetku všeobecnej podstaty pod poradovým číslom :

·
·

84. expedícia voľne ložených výrobkov – autá, za kúpnu cenu 3 143,00 € (tritisíc stoštyridsaťtri Eur), čo
predstavuje 80 % súpisovej hodnoty majetku,
87. popis: expedícia voľne ložených výrobkov – vagóny, za kúpnu cenu 1 300,00 € (tisíc tristo Eur), ), čo
predstavuje 80 % súpisovej hodnoty majetku.

spolu za kúpnu cenu 4 443,00 €, predloženej v rámci 1. kola verejného ponukového konania v konkurze sp. zn. 26
K 54/2012 na majetok úpadcu ABO MILL, s.r.o., IČO: 00 617 547.“
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K bodu 3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV
vo forme písomného hlasovania) Okresnému súdu Košice a správcovi JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, značka
správcu S791, so sídlom kancelárie Žiškova 6, 040 01 Košice.

V Bratislave, dňa 26.08.2016

Zápisnicu vyhotovil:
-----------------------------------------Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
Zastúpená: Pavel Králik
predseda veriteľského výboru

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K020353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázs Röth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 7, 929 01 Kútniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1985
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/1/2016 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 3
pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii
zostatková suma
800,00 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
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banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 800,00 EUR
deň zapísania majetku
31.05.2016
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods. 1 ZKR,
dôvod zapísania majetku
peňažná náhrada poukázaná na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K020354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:

Číslo s.p.
13

Dátum zápisu
30.08.2016

Popis
Zrážka z dávky nemocenského

Súpisová hodnota
29,64 €

V Bratislave, dňa 30.08.2016

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K020355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DS priting, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 683 469
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2011 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/36/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu DS printing, s.r.o. v likvidácii zvoláva schôdzu veriteľov na deň 23.09.2016 o
14.00 hod. v sídle správcu konkurznej podstaty : Kukučínova 14, Košice s nasledovným programom:
1.

Otvorenie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

73

Obchodný vestník 170/2016

1.
2.
3. Záver

Konkurzy a reštrukturalizácie

Voľba

Deň vydania: 05.09.2016

veriteľského

Otvorenie
výboru

Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby, predložia doklad totožnosti, veritelia - právnické osoby aj výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na zastupovanie, doklad totožnosti
a pri zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra.

K020356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie čísla bankového účtu
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu
S 1657 ako správca úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica, nar.:
14.01.1966 (ďalej len ako „Úpadca“) v zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. IBAN: SK03
0900 0000 0051 1805 8091.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 Eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.08.2016
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K020357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Jan Bobek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1555/19, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/58/2015-S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/58/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac február 2016
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR
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Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac marec 2016
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2016
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac jún 2016
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016
Súpisová hodnota majetku: 192,92 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: nespotrebovaný preddavok zložený na účet súdu
Súpisová hodnota majetku: 487,44 EUR

K020358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhMr. Rozália Olexová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolianska 159, 044 31 Sokoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/25/2010
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/25/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis inej majetkovej hodnoty: zrážka zo mzdy za január 2016
Súpisová hodnota majetku (mena): 65,25 EUR
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Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis inej majetkovej hodnoty: zrážka zo mzdy za február 2016
Súpisová hodnota majetku (mena): 65,18 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis inej majetkovej hodnoty: zrážka zo mzdy za marec 2016
Súpisová hodnota majetku (mena): 64,31 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis inej majetkovej hodnoty: zrážka zo mzdy za apríl 2016
Súpisová hodnota majetku (mena): 68,65 EUR

Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis inej majetkovej hodnoty: zrážka zo mzdy za máj 2016
Súpisová hodnota majetku (mena): 65,04 EUR

K020359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POPO SLOVAKIA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pánska niva 1, 920 01 Hlohovec 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 290 378
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/35/2014 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/35/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová ako správca úpadcu - obchodnej spoločnosti POPO SLOVAKIA, a.s., so sídlom
Pánska niva 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 290 378, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava
pod sp. zn. 25K/35/2014, na základe pokynu príslušného orgánu (uznesenie, č.k. 25K/35/2014 zo dňa
23.08.2016) postupom podľa ust. 39 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“), ust. § 67 ods. 1 písm. d) ZKR, v spojení s ust. § 84 ods. 1 ZKR,
ust. § 82 ods. 2 písm. a) ZKR v spojení s ust. § 83 ods. 1 písm. a) ZKR, vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku, podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, nasledovne:
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Majetok podliehajúci verejnému ponukovému konaniu:
·
·

Pohľadávka voči Ing. Róbert Polakovič, bytom Pánská niva 27/3565, 920 01 Hlohovec, v istine 5 000,eur, priznaná uznesením Okresného súdu Trnava, č.k. 25K/35/2014-259, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 14.01.2016, a vykonateľnosť dňa 19.01.2016,
Pohľadávka voči Ing. Róbert Polakovič, bytom Pánská niva 27/3565, 920 01 Hlohovec, v istine 50 000,eur, priznaná uznesením Okresného súdu Trnava, č.k. 25K/35/2014-290, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 16.04.2016, a vykonateľnosť dňa 20.04.2016,

(ďalej v texte len „majetok“ v príslušnom gramatickom tvare); celková súpisová hodnota majetku je 55 000,- €.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor.
2. Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá nemôže byť nižšia
ako 75% zo súpisovej hodnoty majetku.
3. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca, so sídlom
Štúrova 42, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – POPO SLOVAKIA, a.s.- neotvárať“. Zmeškanie
lehoty nemožno odpustiť.
4. Ponuka musí obsahovať:
· označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
· preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží
overenú fotokópiu preukazu totožnosti a originál aktuálneho výpisu zo živnostenského registra alebo iného
verejného registra, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní; fyzická osoba –nepodnikateľ predloží overenú
fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad i tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného
vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov
patriacich do BSM,
· označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
· návrh kúpnej ceny v eurách – vo výške podľa aktuálneho kola ponukového konania,
· doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu,
vedený v SberBanka, a.s., číslo účtu: SK42 3100 0000 0042 3019 9105.
· doklad o finančnom krytí záujemcom ponúkanej kúpnej ceny (výpis z bankového účtu, banková záruka
a pod.),
· čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči úpadcovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči úpadcovi, nebude
považovaná za riadne podanú,
· označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu,
· vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená ako víťazná,
ako aj vyhlásenie o súhlase s úrokom z omeškania vo výške 0,05% zo zostatku záujemcom navrhovanej
kúpnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania, v prípadne, ak víťazný záujemca neuhradí včas
zostatok ním navrhovanej kúpnej ceny podľa pokynu správcu.
1. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť
alebo vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
2. Ak ponúkaná suma nebude dosahovať hodnotu uvedenú v podmienkach ponukového konania, alebo
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku
(prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak
koniec lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
4. Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v sídle kancelárie správcu na ulici Štúrova 42, 927 01 Šaľa. Ak tento
deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční v najbližší pracovný
deň.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň.
5. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude
správca záujemcov písomne informovať. Správca vyhodnotí predložené ponuky tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto splní podmienky a jeho ponuka bude schválená zástupcom
veriteľom. Správca vyhodnotí predložené ponuky podľa týchto kritérií - ponúknutá cena a platobné
podmienky. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania zmluvu až po úplnom uhradení kúpnej ceny.
6. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu, predložili novú zvýšenú ponuku. Za zhodnú ponuku na účely
určenia víťaza sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej kúpnej ceny nie je väčší ako 4,00
€.
7. Celok kúpnej ceny musí úspešný záujemca, ktorý bude správcom vyhodnotený ako víťaz, zaplatiť do 14 dní
odo dňa doručenia vyhodnotenia ponúk. Pri splnení tejto podmienky správca v lehote 21 dní odo dňa
doručenia vyhodnotenia uzavrie s víťazom zmluvu.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu
odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním
navrhovanej kúpnej ceny. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a neuhradí
včas zostatok ním navrhovanej kúpnej ceny podľa pokynu správcu, má správca popri pokute uvedenej
v predchádzajúcej vete nárok aj na úrok z omeškania vo výške 0,05% zo zostatku záujemcom navrhovanej
kúpnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania.
V Šali, dňa 31.08.2016
Mgr. Eva Timár Myjavcová
správca, POPO SLOVAKIA, a.s.

K020360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštinár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod obchodným
menom Peter Voštinár, s miestom podnikania Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 30620406, sp.zn.: 4K/20/2016
o novú súpisovú zložku:
1. Iná majetková hodnota – nadmerný odpočet DPH za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2016 poukázaný
Daňovým úradom Prešov, pobočka Vranov nad Topľou. Súpisová hodnota 666,16 eur.
V Bardejove dňa 30.08.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K020361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bede
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 34/1144, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1981
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/15/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.
súp.
popis súpisovej zložky majetku
zložky

súpisová
hodnota

peňažná pohľadávka vo výške 433,56 €, dlžník: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, právny dôvod: nespotrebovaná
433,56 €
časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
peňažná pohľadávka vo výške 1 659,70 €, dlžník: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, právny dôvod: preddavok na
1 659,70 €
úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
75,30 €
06/2016
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
70,53 €
07/2016

1
2
3
4

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

K020362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mišo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. SNP 288/11, 985 56 Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 38/2016 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 38/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
JUDr. Jaroslav Bako, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Mišo, nar. 16.06.1965, trvale bytom ul. SNP 288/11, 985 56 Tomášovce
spis. zn.: 2K/38/2016

A. Iná majetková hodnota
Číslo Popis

Deň zapísania
majetku do
súpisu

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

1

14.07.2016

§ 67 ods. 1
písm. a) ZKR

Deň zapísania
majetku do
súpisu

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

Preddavok zložený úpadcom

Dôvod
Deň vylúčenia
vylúčenia
majetku zo
majetku zo
súpisu
súpisu

B. Iná majetková hodnota

Číslo Popis

Časť mzdy úpadcu za mesiac júl 2016 od
zamest. News and Media Holding a.s.,

Dôvod
Deň vylúčenia
vylúčenia
majetku zo
majetku zo
súpisu
súpisu

Hodnota zapisovaného
majetku

§ 67 ods. 1
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418,82 €

K020363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Razgyel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bez názvu ulice 215, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/36/2013 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/36/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu výťažku
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 10 916,14 eur
Celkovú suma pohľadávok proti podstate: 2 271,71 eur
Celková suma určená na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 9 129,94 eur
Lehota na schválenie rozvrhu: 15 dní

K020364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako reštrukturalizačný správca v právnej veci povolenej
reštrukturalizácie dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P, týmto oznamuje, že
účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp. zn. 1R/3/2016 S1436 nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Slánska 20A, 080 06 Prešov, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je
možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na presov@irkr.sk. Samotné
nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., reštrukturalizačný správca

K020365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: Nexis Fibers a.s., so
sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov
sp. zn. 1R/3/2016 zo dňa 22.08.2016 bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka a za správcu bol ustanovený I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.08.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Nexis Fibers a.s., residency at Chemlonská 1, 066 12 Humenné, Slovak republic, Reg. No.: 36 729 680
(hereinafter the „Debtor“), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no:
1R/3/2016 dated as of August 22nd, 2016 was permited restructuring on the Debtor and the trustee I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed. This resolution became valid and enforceable on 31st
August 2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u reštrukturalizačného správcu
na adrese: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Slánska 20A, 080 06 Prešov,
Slovenská republika. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej
prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie,
či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko
alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej
stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa
postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní – článok 39
až 42 Nariadenia. Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku
a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom
alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje (čl. 41 Nariadenia).
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the permission restructuring in one
original to the trustee of the restructuring, to the adress: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
residency at Slánska 20A, 080 06 Prešov, Slovak republic. The application must be lodged on the prescribed
form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application
of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving
the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor who is
the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the
accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not
have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the
creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the
Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings – Art. 39 to 42 of Regulation. A creditor shall send copies of any documents and state the nature of
his claim, the date of its creation and its amount, as well as whether you in connection with his claim claims the
priority right, secured in rem or reservation of ownership, and on what property is that the guarantee applies (Art. 41
of the Regulation).
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov
uvedených v prihláške podľa ZKR.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not considered as claims. Not lodged security rights become extinct after the
application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims. The creditor is
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims. The creditor is
responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., reštrukturalizačný správca
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., the trustee of the restructuring

K020366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Beňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1963
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Vladimír Beňo, nar.: 12. 01. 1963, bytom Bacúrov
64, 962 61 Bacúrov, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel.
čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K020367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Haluška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 1999/3, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Helsinská 33, 036 08 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 18K/1/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18K/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Marek Olekšák, správca úpadcu Vojtech Haluška, narodený: 31.05.1985, bytom Smreková 1999/3, 034 01
Ružomberok, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: TELERVIS PLUS a.s., sídlo: Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769
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Celková suma prihlásenej pohľadávky: 508,50 EUR
V Martine, dňa 30.08.2016
JUDr. Marek Olekšák, správca

K020368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca úpadcu Ing. Ľubomír Záboj, narodený 01.05.1955, bytom: Nováčany č.
193, 044 21 Nováčany v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj nasledujúceho majetku (Iná majetková hodnota):
popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Zaboj s.r.o.
zapísaná výška vkladu: 100 % - 6.640 €
Sídlo spoločnosti: Nováčany č. 193, 044 21 Nováčany
Zápis v OR SR: OS Košice I, odd.: Sro, vložka č. 38181/V
IČO: 36 652 172
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 6.696,- €

Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Súpisová hodnota inej majetkovej hodnoty je 6.696 €. V prvom kole je záujemca povinný ponúknuť kúpnu
cenu vo výške minimálne 50 % súpisovej hodnoty, t.j. 3.348,- €.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz Ing. Ľubomír Záboj – neotvárať“ v lehote 10
dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu
kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne
doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
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uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu úpadcu SK79
8360 5207 0042 0108 7761, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet úpadcu
najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má právo
správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii správcu.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok. Správca
bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Predaj
majetku schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy zástupca veriteľov. V prípade, ak záujemca neuzatvorí
kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša
v plnej výške kupujúci.
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca

K020369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Sp. zn. súdu:

2K/19/2016

Sp. zn. správcu:

2K/19/2016- S 1803

VEC:
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti správcovi v zmysle § 74 a 74a zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 2K/19/2016 zo dňa 15.08.2016, v právnej veci
navrhovateľa - veriteľa: LBG style s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 363 176, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366
561,obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 3889/B, oddiel:
Sro., (ďalej aj ako ,,úpadca“) som bola súdom ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty. Predmetné
uznesenie bolo v obchodnom vestníku č. 115/2016, č. K014156 zverejnené dňa 19.08.2016.
V zmysle ustanovení § 74 ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako súdom ustanovený správca konkurznej
podstaty úpadcu Vás žiadam o súčinnosť a zároveň o doručenie nasledovnej dokumentácie:
a. aktuálny zoznam Vášho majetku v zmysle ustanovení § 73 ods. 2 ZKR (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti,
pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v
obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o
združení a zmlúv o tichom spoločenstve), spolu s uvedením dátumu jeho nadobudnutia, nadobúdacej ceny,
aktuálnej zostatkovej hodnoty, predpokladanej trhovej hodnoty a tiarch (záložných práv, vecných bremien a
pod.) viaznucich na tomto majetku,
zoznam majetku (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti, pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné
majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na
podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o združení a zmlúv o tichom spoločenstve), (ďalej len
„Rozhodujúci majetok“), ktorý (tento Rozhodujúci majetok) ste nadobudli a následne scudzili za nižšiu ako
nadobúdaciu hodnotu v období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu na
Váš majetok, resp. ktorým (týmto Rozhodujúcim majetkom) ste v tomto období zabezpečovali svoje alebo
cudzie záväzky, spolu so zmluvnou dokumentáciou, na základe ktorej k takémuto nadobudnutiu, scudzeniu
alebo zabezpečeniu došlo, a to spolu s označením prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných
vzťahov osoba majúca postavenie Vám spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
účtovné a prvotné doklady vzťahujúce sa k uvedenému zoznamu Rozhodujúceho majetku, t.j. účtovné
podklady potvrdzujúce, že všetky položky vyššie uvedeného zoznamu boli zachytené v účtovníctve Vašej
osoby ako podnikateľa (faktúry, pokladničné doklady, zápočtové listy a pod.),
výpisy z listov vlastníctva vzťahujúce sa k Vami aktuálne vlastnenému nehnuteľnému majetku, ktorý je,
resp. bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
tzv. veľké technické preukazy motorových vozidiel vzťahujúce sa k Vami aktuálne vlastnenému majetku,
resp. k majetku, ktorý je alebo bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
zoznam súdnych konaní, rozhodcovských konaní, exekučných konaní, správnych konaní a dobrovoľných
dražieb vedených v súvislosti s Rozhodujúcim majetkom v období posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu spolu s príslušnými rozhodnutiami, ktoré boli v takýchto konaniach vydané,
nájomné, podnájomné a leasingové zmluvy týkajúce sa Rozhodujúceho majetku, ktoré ste uzavreli v období
posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, spolu s označením prípadov, kedy
bola účastníkom takýchto zmluvných vzťahov osoba majúca postavenie Vám spriaznenej osoby v zmysle
ustanovenia § 9 ZKR,
súpis všetkých účtov, ktorých majiteľom ste, resp. ste boli v období posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu,
aktuálne platné mandátne zmluvy, resp. iné obdobné zmluvy a platné plnomocenstvá,
zoznam platných pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonaných mimo pracovný pomer zamestnancov
úpadcu,
podrobnú správu o spôsobe naloženia s Vašim ziskom za obdobie posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Predmetné doklady opakovane žiadam doručiť osobne do kancelárii správcu v Bratislave na ul. Ivánska Cesta
30/B, 821 04 Bratislava najneskôr dňa 07.09.2016 s tým, že tie z požadovaných dokladov, resp. dokumentácie,
ktoré máte v elektronickej podobe, žiadam doručiť aj v elektronickej podobe na adresu
polackova@poradenska.sk
V tejto súvislosti Vás vyzývam, aby ste sa opakovane dňa 07.09.2016 o 11:00 hod osobne dostavili do kancelárie
správcu ul. Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava a to za účelom podania potrebných vysvetlení týkajúcich sa
Vašej podnikateľskej činnosti, finančnej a majetkovej situácie.
Osobitne Vás pritom upozorňujem na ustanovenia § 73 ods. 2 ZKR podľa ktorých platí, že „Zoznam majetku je
úpadca povinný zostaviť a odovzdať správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak už zoznam majetku pripojil k
návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytol predbežnému správcovi, je povinný poskytnúť správcovi v rovnakej
lehote doplnenie tohto zoznamu. Predložený zoznam majetku alebo doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinný
podpísať a výslovne v ňom uviesť, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí byť úradne
osvedčený. Spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca povinný odovzdať správcovi aj
všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.“.
Súčasne Vás upozorňujem, že:
a)
V zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim
konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu
prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.
b)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 ZKR, je Úpadca povinný poskytnúť správcovi ním požadovanú
súčinnosť, najmä všetky správcom požadované vysvetlenia vo forme a lehote určenej správcom. Na tento
účel je Úpadca povinný sa aj opakovane dostaviť na požiadanie do kancelárie správcu.
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c)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 ZKR, povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako
ako úpadca má aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu, odborný
zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu, likvidátor úpadcu, nútený správca úpadcu a zákonný zástupca
úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť správcovi
rovnako ako úpadca má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu naposledy.
d)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 3 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR
neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby
správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich
predvedenia alebo uloženia pokuty.
e)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 4 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR ani na
výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh správcu nariadiť ich predvedenie na súd,
aby podali vysvetlenie; na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť správca, člen veriteľského výboru alebo
zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky.
f)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 5 ZKR, ak osoba uvedená v § 74 ods. 2 ZKR ani na výzvu súdu
neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh
správcu pokutu do 165 000 eur.
Poučenie:
Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddlžení tým, že
nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname
aktív a pasív dopúšťa sa trestného činu marenia konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 242
ods. 1 a 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Kto marí konkurzné konanie tým, že zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do
konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách úpadcu, dopúšťa sa trestného činu marenia
konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 2432 ods. 1 až 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zároveň ako správca Vás poučujem v zmysle § 74 ods. 1 posledná veta ZKR, že podľa § 242 a 243 zákona č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov:
„(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
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d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.“

S úctou,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

K020370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Predseda schôdze: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca
Zapisovateľ: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca
Úpadca: Ing. Ľubomír Záboj, nar. 01.05.1955, bytom: Nováčany č. 193, 044 21 Nováčany
Hlasoval: zástupca veriteľa UniCredit Bank

Program:
1. Udelenie záväzného pokynu k speňažovaniu hnuteľného majetku

K bodu 1.) Zástupca veriteľa schválil per rollam speňažovanie hnuteľného majetku v dvoch balíkoch, prvý priamym
predajom za 100 % súpisovej hodnoty a druhý v troch kolách.
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JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca

K020371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Predseda schôdze: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca
Zapisovateľ: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., správca
Úpadca: Ing. Ľubomír Záboj, nar. 01.05.1955, bytom: Nováčany č. 193, 044 21 Nováčany
Hlasoval: zástupca veriteľa UniCredit Bank

Program:
1. Udelenie záväzného pokynu k speňažovaniu obchodného podielu

K bodu 1.) Zástupca veriteľa schválil per rollam speňažovanie obchodného podielu v dvoch kolách.

JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca

K020372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť "v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 18/2007 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 18/2007
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Byt/nebytový priestor
Popis bytu/nebytového priestoru: Byt č. 21; obec: Bratislava; štát: Slovenská republika; ulica: Zámocká /B;
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Popis bytu/nebytového priestoru: Byt č. 21; obec: Bratislava; štát: Slovenská republika; ulica: Zámocká /B;
orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: 21; číslo poschodia: 2; názov katastrálneho územia:
Staré Mesto; číslo LV: 8160; súpisné číslo: 7327; parcelné číslo: 835/47, 835/51, 835/53; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 9 953 000 Sk
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba: Kamila Herdová, rod. Bednárová, nar. 14. 10. 1947, Záhradná
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Majetok zabezpečujúci záväzky úpadcu.

1389,

Pezinok

Deň výmazu poznámky o spornom zápise: 25.08.2016; Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: späťvzatie
vylučovacej žaloby.

K020373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016-S1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Sp. zn. súdu:

2K/19/2016

Sp. zn. správcu:

2K/19/2016- S 1803

VEC:
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti správcovi v zmysle § 74 a 74a zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 2K/19/2016 zo dňa 15.08.2016, v právnej veci
navrhovateľa - veriteľa: LBG style s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 363 176, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 366
561,obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 3889/B, oddiel:
Sro., (ďalej aj ako ,,úpadca“) som bola súdom ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty. Predmetné
uznesenie bolo v obchodnom vestníku č. 115/2016, č. K014156 zverejnené dňa 19.08.2016.
V zmysle ustanovení § 74 ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako súdom ustanovený správca konkurznej
podstaty úpadcu Vás Tibor Saly, bytom Terheli Utca 14, Géderlak 6334, Madarská republika ako predsedu
predstavenstva úpadcu žiadam o súčinnosť a zároveň o doručenie nasledovnej dokumentácie:
a. aktuálny zoznam Vášho majetku v zmysle ustanovení § 73 ods. 2 ZKR (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti,
pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v
obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o
združení a zmlúv o tichom spoločenstve), spolu s uvedením dátumu jeho nadobudnutia, nadobúdacej ceny,
aktuálnej zostatkovej hodnoty, predpokladanej trhovej hodnoty a tiarch (záložných práv, vecných bremien a
pod.) viaznucich na tomto majetku,
b. zoznam majetku (najmä nehnuteľnosti, hnuteľnosti, pohľadávky, zostatky na účtoch, práva a iné
majetkového hodnoty, vrátane majetkových účastí v obchodných spoločnostiach či v družstvách a účastí na
podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o združení a zmlúv o tichom spoločenstve), (ďalej len
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podnikaní inej osoby, napr. na základe zmlúv o združení a zmlúv o tichom spoločenstve), (ďalej len
„Rozhodujúci majetok“), ktorý (tento Rozhodujúci majetok) ste nadobudli a následne scudzili za nižšiu ako
nadobúdaciu hodnotu v období posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu na
Váš majetok, resp. ktorým (týmto Rozhodujúcim majetkom) ste v tomto období zabezpečovali svoje alebo
cudzie záväzky, spolu so zmluvnou dokumentáciou, na základe ktorej k takémuto nadobudnutiu, scudzeniu
alebo zabezpečeniu došlo, a to spolu s označením prípadov, kedy bola účastníkom takýchto zmluvných
vzťahov osoba majúca postavenie Vám spriaznenej osoby v zmysle ustanovenia § 9 ZKR,
účtovné a prvotné doklady vzťahujúce sa k uvedenému zoznamu Rozhodujúceho majetku, t.j. účtovné
podklady potvrdzujúce, že všetky položky vyššie uvedeného zoznamu boli zachytené v účtovníctve Vašej
osoby ako podnikateľa (faktúry, pokladničné doklady, zápočtové listy a pod.),
výpisy z listov vlastníctva vzťahujúce sa k Vami aktuálne vlastnenému nehnuteľnému majetku, ktorý je,
resp. bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
tzv. veľké technické preukazy motorových vozidiel vzťahujúce sa k Vami aktuálne vlastnenému majetku,
resp. k majetku, ktorý je alebo bol súčasťou Rozhodujúceho majetku,
zoznam súdnych konaní, rozhodcovských konaní, exekučných konaní, správnych konaní a dobrovoľných
dražieb vedených v súvislosti s Rozhodujúcim majetkom v období posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu spolu s príslušnými rozhodnutiami, ktoré boli v takýchto konaniach vydané,
nájomné, podnájomné a leasingové zmluvy týkajúce sa Rozhodujúceho majetku, ktoré ste uzavreli v období
posledných piatich (5) rokov od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, spolu s označením prípadov, kedy
bola účastníkom takýchto zmluvných vzťahov osoba majúca postavenie Vám spriaznenej osoby v zmysle
ustanovenia § 9 ZKR,
súpis všetkých účtov, ktorých majiteľom ste, resp. ste boli v období posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu,
aktuálne platné mandátne zmluvy, resp. iné obdobné zmluvy a platné plnomocenstvá,
zoznam platných pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonaných mimo pracovný pomer zamestnancov
úpadcu,
podrobnú správu o spôsobe naloženia s Vašim ziskom za obdobie posledných piatich (5) rokov od podania
návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Predmetné doklady opakovane žiadam doručiť osobne do kancelárii správcu v Bratislave na ul. Ivánska Cesta
30/B, 821 04 Bratislava najneskôr dňa 07.09.2016 s tým, že tie z požadovaných dokladov, resp. dokumentácie,
ktoré máte v elektronickej podobe, žiadam doručiť aj v elektronickej podobe na adresu
polackova@poradenska.sk
V tejto súvislosti Vás vyzývam, aby ste sa opakovane dňa 07.09.2016 o 11:00 hod osobne dostavili do kancelárie
správcu ul. Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava a to za účelom podania potrebných vysvetlení týkajúcich sa
Vašej podnikateľskej činnosti, finančnej a majetkovej situácie.
Osobitne Vás pritom upozorňujem na ustanovenia § 73 ods. 2 ZKR podľa ktorých platí, že „Zoznam majetku je
úpadca povinný zostaviť a odovzdať správcovi do 15 dní od vyhlásenia konkurzu; ak už zoznam majetku pripojil k
návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo poskytol predbežnému správcovi, je povinný poskytnúť správcovi v rovnakej
lehote doplnenie tohto zoznamu. Predložený zoznam majetku alebo doplnenie tohto zoznamu je úpadca povinný
podpísať a výslovne v ňom uviesť, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné; podpis úpadcu musí byť úradne
osvedčený. Spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca povinný odovzdať správcovi aj
všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.“.
Súčasne Vás upozorňujem, že:
a)
V zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim
konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením konkurzu
prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.
b)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 ZKR, je Úpadca povinný poskytnúť správcovi ním požadovanú
súčinnosť, najmä všetky správcom požadované vysvetlenia vo forme a lehote určenej správcom. Na tento
účel je Úpadca povinný sa aj opakovane dostaviť na požiadanie do kancelárie správcu.
c)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 ZKR, povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa tohto zákona rovnako
ako úpadca má aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu, odborný
zástupca zodpovedný za podnikanie úpadcu, likvidátor úpadcu, nútený správca úpadcu a zákonný zástupca
úpadcu; ak je úpadcom právnická osoba bez štatutárneho orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť správcovi
rovnako ako úpadca má aj osoba, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu naposledy.
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d)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 3 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR
neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby
správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich
predvedenia alebo uloženia pokuty.
e)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 4 ZKR, ak Úpadca alebo osoby uvedené v § 74 ods. 2 ZKR ani na
výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh správcu nariadiť ich predvedenie na súd,
aby podali vysvetlenie; na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť správca, člen veriteľského výboru alebo
zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky.
f)
V zmysle ustanovenia § 74 ods. 5 ZKR, ak osoba uvedená v § 74 ods. 2 ZKR ani na výzvu súdu
neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh
správcu pokutu do 165 000 eur.
Poučenie:
Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddlžení tým, že
nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname
aktív a pasív dopúšťa sa trestného činu marenia konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 242
ods. 1 a 2 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Kto marí konkurzné konanie tým, že zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do
konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách úpadcu, dopúšťa sa trestného činu marenia
konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania podľa § 2432 ods. 1 až 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zároveň ako správca Vás poučujem v zmysle § 74 ods. 1 posledná veta ZKR, že podľa § 242 a 243 zákona č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov:
„(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
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(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.“

S úctou,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Správca

K020374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Birošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Eva Birošová, nar. 30.11.1956, bytom Čerešňová 5, 080 01
Prešov, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky
iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350 EUR sú povinní zložiť na účet IBAN:
SK85 1100 0000 0029 3912 8268. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Poprade dňa 26.8.2016
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K020375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 00 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Aktualizácia súpisových položiek majetku pod poradovým číslom 59./, 60./, 79./, 80./
BYT: 59./
popis: rozostavaný byt

ulica:

číslo LV: 4256

obec: Trenčín

parc. č.: 623/11

súpisné číslo:

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

súpisová hodnota: 15.000,00 ,-€

Orientačné číslo vchodu: 1

Číslo bytu: 34

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach: 5283/246064
majetok inej osoby ako úpadcu: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 tretia osoba: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 Hlohovec,
Hlohovec, IČO 44 454 040
IČO 44 454 040
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:
Nepredloženie dokumentov, na základe ktorých nadobudli vlastníctvo
sporný zápis:
k nehnuteľnostiam a taktiež nepredloženie dokladu na preukázanie úhrady
odplaty za prevod nehnuteľností.
Poschodie: siedme

Deň pripísania spornej poznámky: 09.11.2015

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 Hlohovec, IČO
Dôvod pripísania spornej poznámky: §78 ods. 1 ZKR – nepreukázanie
44 454 040
právoplatnosti nadobudnutia vlastníckeho práva
Dôvod a deň aktualizácie: vyradenie z dôvodu preukázania nespochybniteľného výlučného vlastníctva 30.08.2016

BYT: 60./
popis: rozostavaný byt

ulica:

číslo LV: 4256

obec: Trenčín

parc. č.: 623/11

súpisné číslo:

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Trenčín

súpisová hodnota: 28.000,00 ,-€

Orientačné číslo vchodu: 1

Číslo bytu: 35

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach: 11618/246064
majetok inej osoby ako úpadcu: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 tretia osoba: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 Hlohovec,
Hlohovec, IČO 44 454 040
IČO 44 545 040
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:
Nepredloženie dokumentov, na základe ktorých nadobudli vlastníctvo
sporný zápis:
k nehnuteľnostiam a taktiež nepredloženie dokladu na preukázanie úhrady
odplaty za prevod nehnuteľností.
Poschodie: siedme

Deň pripísania spornej poznámky: 09.11.2015

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 Hlohovec, IČO
Dôvod pripísania spornej poznámky: §78 ods. 1 ZKR – nepreukázanie
44 454 040
právoplatnosti nadobudnutia vlastníckeho práva
Dôvod a deň aktualizácie: vyradenie z dôvodu preukázania nespochybniteľného výlučného vlastníctva 30.08.2016
NEBYTOVÝ PRIESTOR: 79./
popis: rozostavaný nebytový priestor

ulica:

číslo LV: 4256

obec: Trenčín

parc. č.: 623/11

súpisné číslo:

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1381/33306

štát: SR

okres: Trenčín

súpisová hodnota: 5.000,00 ,-€

Orientačné číslo vchodu: 1

Číslo nebytového priestoru: 2-1
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Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach: 33306/246064
majetok inej osoby ako úpadcu: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 tretia osoba: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 Hlohovec,
Hlohovec, IČO 44 454 040
IČO 44 454 040
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:
Nepredloženie dokumentov, na základe ktorých nadobudli vlastníctvo
sporný zápis:
k nehnuteľnostiam a taktiež nepredloženie dokladu na preukázanie úhrady
odplaty za prevod nehnuteľností.
Poschodie: suterén

Deň pripísania spornej poznámky: 09.11.2015

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 Hlohovec, IČO
Dôvod pripísania spornej poznámky: §78 ods. 1 ZKR – nepreukázanie
44 454 040
právoplatnosti nadobudnutia vlastníckeho práva
Dôvod a deň aktualizácie: vyradenie z dôvodu preukázania nespochybniteľného výlučného vlastníctva 30.08.2016
NEBYTOVÝ PRIESTOR: 80./
popis: rozostavaný nebytový priestor

ulica:

číslo LV: 4256

obec: Trenčín

parc. č.: 623/11

súpisné číslo:

názov k.ú.: Kubrá

spoluvlastnícky podiel: 1608/33306

štát: SR

okres: Trenčín

súpisová hodnota: 5.000,00 ,-€

Orientačné číslo vchodu: 1

Číslo nebytového priestoru: 2-1

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach: 33306/246064
majetok inej osoby ako úpadcu: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 tretia osoba: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 Hlohovec,
Hlohovec, IČO 44 454 040
IČO 44 454 040
dôvod zapísania súpisovej položky majetku tretej osoby:
Nepredloženie dokumentov, na základe ktorých nadobudli vlastníctvo
sporný zápis:
k nehnuteľnostiam a taktiež nepredloženie dokladu na preukázanie úhrady
odplaty za prevod nehnuteľností.
Poschodie: suterén

Deň pripísania spornej poznámky: 09.11.2015

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu
svedčia: INSSTAV s.r.o., Nitrianska 73, 920 01 Hlohovec, IČO
Dôvod pripísania spornej poznámky: §78 ods. 1 ZKR – nepreukázanie
44 454 040
právoplatnosti nadobudnutia vlastníckeho práva
Dôvod a deň aktualizácie: vyradenie z dôvodu preukázania nespochybniteľného výlučného vlastníctva 30.08.2016

JUDr. Alojz Žitník, správca

K020376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hovorič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.7.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Helsinská 33, 036 08 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
A. Hnuteľné veci
Motorové vozidlo zn. SEAT, model: Ibiza, typ: 6K 4-AEX2/./., rok prvej evidencie v SR: 1997, objem motora: 1390
cm³, typ paliva: BA 95 B, VIN: VSSZZZ6KZVR055144
Súpisová hodnota: 300 EUR
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B. Iná majetková hodnota
1. Hotovosť odovzdaná dlžníkom (v súčasnosti na účte správy) vo výške 1.400 EUR
2. Časť mzdy dlžníka v rozsahu podliehajúcom konkurzu vo výške 73,70 EUR
3. Exekuovaná časť mzdy dlžníka poukázaná súdnym exekútorom na účet správy vo výške 32,34 EUR
4. Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, poukázaná na účet
správy vo výške 663,88 EUR.

Číslo účtu správy (IBAN): SK39 0200 0000 0036 9945 6055
Bankový ústav: VÚB, a.s.

V Martine, dňa 30.08.2016
JUDr. Marek Olekšák, správca

K020377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ridzoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 465, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Ridzoň, nar.: 21.03.1976, bytom Jilemnického
465, 976 45 Hronec v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu
je vedený vo finančnom ústave Tatra banka a.s., IBAN: SK27 1100 0000 0029 3212 7561. Kaucia sa skladá vo
výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate.
V Banskej Bystrici, dňa 30.08.2016
LEGES Recovery k.s., správca

K020378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS MONTÁŽE LEVICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Michala 4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 011
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/15/2016 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/15/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

1. peňažná pohľadávka
celková suma: 12.500,- Eur
mena: Euro
dlžník: Ladislav Horský, Ku Bratke 44, 934 05 Levice
dôvod vzniku: pohľadávka z titulu zmluvnej pokuty v zmysle ust. § 11 ods. 2 ZKR voči
štatutárnemu orgánu úpadcu
súpisová hodnota: 12.500,- Eur
deň zapísania majetku: 24.08.2016

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
správca

K020379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ridzoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 465, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Ridzoň, nar.: 21.03.1976, bytom Jilemnického
465, 976 45 Hronec v zmysle ustanovenia §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 ako „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 02.11.2016 (streda) o 09:00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Pod
Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
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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Otvorenie
Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ustanovenia § 36 ZKR
Rôzne, Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 08:45 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky overeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.

V Banskej Bystrici, dňa 30.08.2016
LEGES Recovery k.s., správca

K020380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESS, spol. s r.o. Sobrance v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 700 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca konkurznej podstaty RESS, spol. s r.o. Sobrance, Budovateľská 1302, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, sp.zn.: 2R/1/2012 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote
od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 30.08.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
Exekútorský úrad – JUDr. Michal Kruppa, Š. Kukuru 12,
071 01 Michalovce:
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.995,94 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Exekučné konanie č. EX 153/2010 vedeného na dlžníka (povinného) RESS,
spol.
s r.o., Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, na základe poverenia na
vykonanie exekúcie vydaného Okresným súdom Michalovce, sp. zn.: 17Er/311/2010, zo dňa 14.07.2010,
exekučným titulom je Platobný rozkaz, vydaný Okresným súdom Michalovce, č. 6Ro/83/2010-21, zo dňa
05.05.2010.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 2
Celková suma prihlásených pohľadávok 541,07 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Exekučné konanie č. EX 121/2011 vedeného na dlžníka (povinného) RESS,
spol.
s r.o., Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, na základe poverenia na
vykonanie exekúcie vydaného Okresným súdom Michalovce, sp. zn.: 6Er/228/2011, zo dňa 23.08.2011,
exekučným titulom je Platobný rozkaz, vydaný Okresným súdom Michalovce, č. 11Ro/10/2011-17, zo dňa
10.03.2011.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 3
Celková suma prihlásených pohľadávok 26.202,66 eur
Poradie – iná pohľadávka
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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Právny dôvod – Exekučné konanie č. EX 47/2012 vedeného na dlžníka (povinného) RESS,
spol.
s r.o., Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, na základe uznesenia o zmene
exekútora vydaného Okresným súdom Michalovce, sp. zn.: 21Er/238/2010-20, zo dňa 18.11.2011,
exekučným titulom je Notárska zápisnica, č. N 42/2009, Nz 22581/2009, NCRIs 22970/2009 zo dňa
03.07.2009, vydaný Notárskym úradom JUDr. Svätoslava Nirodu v Michalovciach.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 30.08.2016

K020381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESS, spol. s r.o. Sobrance v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 700 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty RESS, spol. s r.o. Sobrance, Budovateľská 1302, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 31 700 217, sp.zn.: 2R/1/2012 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote
od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 30.08.2016 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Jozef
Fišer, Remetské Hámre 99, 072 41 Remetské Hámre:
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.602,- eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Platobný rozkaz Okresného súdu Michalovce, sp. zn.: 11Ro/10/2011-17,
7711200823 zo dňa 10.03.2011.

IČS:

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 30.08.2016

K020382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Doplnenie poznámky o spornom zápise k súpisovým zložkám majetku zapísaným do súpisu majetku oddelenej
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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Doplnenie poznámky o spornom zápise k súpisovým zložkám majetku zapísaným do súpisu majetku oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska
Republika, FN 36924a
p. č.
deň zapísania dôvod zapísania
Popis Parc. číslo
Druh pozemku Výmera v m2
Číslo LV KÚ
Adresa, obec, štát
Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
Podrobný opis
zabezpečovacieho práva
Podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky/odkaz na zápis v zoz.
pohľadávok Označenie zabezpečeného veriteľa zabezpečenej pohľadávky
6.
18.2.2016
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §69 ZKR
Pozemok - parcela reg. C
1203/3 Zastavané plochy a nádvoria
984
7480
Banská Bystrica
Banská Bystrica 1/1
367 416,12 €
Záložná zmluva zo dňa 17.1.2014 uzatvorená medzi úpadcom ako
záložcom a veriteľom ako záložným veriteľom, na základe ktorej bol povolený vklad záložného práva do katastra
nehnuteľností pod číslom vkladu V257/14.
Zabezpečená pohľadávka z titulu úverovej zmluvy č.
0007-681570 uzavretá dňa 4.7.2008 medzi veriteľom a pôvodným dlžníkom Ing. Peter Valach, ktorá bola zmenená
dohodou o zmene zabezpečenia zo dňa 17.7.2008 a 11.11.2009, dodatočnou dohodou zo dňa 25.8.2010, dohodou
o predĺžení úveru zo dňa 22.6.2011 a 7.11.2011. Dňa 19.4.2012 prevzal obligačný dlžník V A V Management s.r.o.
dlh z úverovej zmluvy a stal sa dlžníkom z úverovej zmluvy. Výška zabezpečenej pohľadávky: 7.223.347,65 €.
Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 367
Waldviertler Sparkasse Bank AG,
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska Republika, FN 36924 a
Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: VAV parking a.s., so sídlom
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 43 923 640, dôvod sporného zápisu:
tvrdenie o existencii bližšie nešpecifikovaných dôvodov a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie
súpisovej zložky do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse
Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska Republika, FN 36924a, deň sporného zápisu 24.08.2016.
7.
18.2.2016
Majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa v zmysle §69 ZKR
Pozemok - parcela reg. C
1203/9 Zastavané plochy a nádvoria
2 194 7480
Banská Bystrica
Banská Bystrica 1/1
819 218,47 €
Záložná zmluva zo dňa 17.1.2014 uzatvorená medzi úpadcom ako
záložcom a veriteľom ako záložným veriteľom, na základe ktorej bol povolený vklad záložného práva do katastra
nehnuteľností pod číslom vkladu V257/14.
Zabezpečená pohľadávka z titulu úverovej zmluvy č.
0007-681570 uzavretá dňa 4.7.2008 medzi veriteľom a pôvodným dlžníkom Ing. Peter Valach, ktorá bola zmenená
dohodou o zmene zabezpečenia zo dňa 17.7.2008 a 11.11.2009, dodatočnou dohodou zo dňa 25.8.2010, dohodou
o predĺžení úveru zo dňa 22.6.2011 a 7.11.2011. Dňa 19.4.2012 prevzal obligačný dlžník V A V Management s.r.o.
dlh z úverovej zmluvy a stal sa dlžníkom z úverovej zmluvy. Výška zabezpečenej pohľadávky: 7.223.347,65 €.
Pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom č. 367
Waldviertler Sparkasse Bank AG,
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska Republika, FN 36924 a
Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: VAV parking a.s., so sídlom
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 43 923 640, dôvod sporného zápisu:
tvrdenie o existencii bližšie nešpecifikovaných dôvodov a dôkazov spochybňujúcich zaradenie a zapísanie
súpisovej zložky do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse
Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska Republika, FN 36924a, deň sporného zápisu 24.08.2016.
JUDr. Matúš Boľoš - správca

K020383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hermanovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bocianova ulica 482/3, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, st.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2014 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zápisnica
zo zasadnutia zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru

a

Námietky
proti Návrh konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty zo dňa 05.08.2016

v konkurznom konaní úpadcu: Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré (ďalej
len „úpadca“),
vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 1K/66/2014

Miesto konania: Krmanova 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto

Termín konania: 26.08.2016 o 09.00 hod.

Prítomný zástupca veriteľov:

1. BTS Consult, s.r.o. (zástupca veriteľov) v zastúpení advokátskou kanceláriou
ČESLA s.r.o.

CHOCHOĽAK &

Program zasadnutia zástupcu veriteľov je:

1. Otvorenie a hlasovanie o žiadosti správcu o schválenie Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty zo dňa 05.08.2016
2. Záver

1. bod programu – Otvorenie a hlasovanie o žiadosti správcu o schválenie Návrhu konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty zo dňa 05.08.2016

Zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru zvolal zástupca veriteľov v súlade
s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“). Zástupca
veriteľov konštatoval, že v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR je zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti
veriteľského výboru uznášaniaschopné.
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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Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR, cit.:
„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre
nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie
dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí
jednotlivým členom veriteľského výboru.“

Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru hlasoval o Návrhu správcu o schválenie konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej zo dňa 05.08.2016 v nasledovnom znení:

JUDr. Jozef Jaroščák, st., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33,
01 Bardejov, správca majetku dlžníka

085

Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, Bocianova ulica 482/3, 094 34 Bystré

Titl.
BTS Consult, s.r.o.
Hlavná 98
080 01 Prešov

sp.zn.: 1K/66/2014
V Bardejove dňa 05.08.2016

Vec: Návrh konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty

I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov. sp. zn.: 1K/66/2014-60, IČS: 8114229248, zo dňa 15.12.2014 som bol
ustanovený za predbežného správcu dlžníka: Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094
34 Bystré.
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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Uznesením Okresného súdu Prešov. sp. zn.: 1K/66/2014-89, IČS: 8114229248, zo dňa 03.02.2015, ktoré bolo
zverejnené v obchodnom vestníku 26/2015 zo dňa 09.02.2015 pod značkou K002933 som bol ustanovený za
správcu dlžníka: Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré.

Listom zo dňa 17.12.2014 som ako predbežný správca zaslal dlžníkovi žiadosť o predloženie dokladov, na
poskytnutie súčinnosti v súlade s ust. § 21, 73 a § 74 ZKaR, aby mi bezodkladne v lehote do 5 dní doručil
nasledovné podklady:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

aktuálny zoznam aktív a pasív s uvedením dlžníkov, veriteľov a ich adries s uvedením dňa vystavenia faktúr
a dňa splatnosti predmetných záväzkov a pohľadávok
zoznam pohľadávok položkovite
zoznam záväzkov položkovite
obchodné knihy a všetky ostatné potrebné doklady o činnosti spoločnosti za obdobie posledných troch
rokov
súvahu
účtovné knihy /hlavnú knihu, knihu analytickej evidencie, denník a iné prvotné účtovné doklady k účtovným
knihám/
výkaz ziskov a strát
inventarizačné súpisy s vysvetlivkami a ostatné prílohy účtovných kníh a inventarizačných súpisov
inventúru účtov
mimoriadnu uzávierku ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu
zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve a užívaní spoločnosti
rovnopisy platných zmlúv s tretími osobami, vrátane záložných zmlúv
zoznamy majetku tretích osôb užívaného spoločnosťou a majetku spoločnosti užívaného tretími osobami
vyhodnotenie záväzkov z hľadiska životného prostredia
oznámenie, aké prevody hnuteľného a nehnuteľného majetku boli vykonané za obdobie posledných 3
rokov,
aktuálnu pracovnú zmluvu.

V súlade s ust. § 73 zák. č. 7/2005 ZKaR spolu so zoznamom majetku alebo doplnením tohto zoznamu je úpadca
povinný odovzdať predbežnému správcovi aj všetky ďalšie doklady týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu.
Zoznam majetku a zoznam záväzkov je dlžník povinný podpísať a výslovne v nich uviesť, že všetky uvedené údaje
sú pravdivé a úplné, pričom podpis dlžníka musí byť úradne osvedčený.
Zároveň som dlžníka žiadal o zaslanie prehlásenia o majetku dlžníka s úradne osvedčeným podpisom, pričom som
ho upozornil na to, že uvedené doklady musia byť aktuálne a podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti a
zodpovednými pracovníkmi, ktorí doklady vyhotovili a ktorí sú podľa pokynu štatutárneho zástupcu zodpovední za
jednotlivé účtovné operácie.
Zároveň som dlžníka žiadal o oznámenie všetkých účtov, /čísel a peňažných ústavov/ výšky vkladov v peňažných
ústavoch a v pokladni.
Súčasne som upozornil na ust. § 74 ods. 3 zák. č. 7/2005 ZKaR, v zmysle ktorého ak úpadca alebo osoby
uvedené v ods. 2 tohto ust. neposkytnú predbežnému správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich
na návrh predbežného správcu vyzve, aby predbežnému správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od
doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty. Dlžník je povinný
obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony, ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým
nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať.
Zároveň som dlžníka upozornil na ust. § 74 ods. 4 zák. č. 7/2005 ZKaR, v zmysle ktorého ak úpadca alebo osoby
uvedené v ods. 2 tohto ust. ani na výzvu súdu súčinnosť správcovi neposkytnú, súd môže na návrh predbežného
správcu nariadiť ich predvedenie na súd, aby podali vysvetlenie, pričom na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť
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správcu nariadiť ich predvedenie na súd, aby podali vysvetlenie, pričom na podaní vysvetlenia sa môže zúčastniť
správca, člen veriteľského výboru alebo zabezpečený veriteľ zistenej zabezpečenej pohľadávky, pričom som
upozornil na možné trestnoprávne následky, v prípade neposkytnutia súčinnosti v predmetnej vyššie uvedenej
konkurznej veci a nedoručenia mi požadovaných listinných podkladov, zvážim možnosť podania trestného
oznámenia za marenie konkurzného konania v zmysle ust. § 242 Trestného zákona.

Pri zisťovaní dlžníkovho majetku som postupoval v súlade s ust. § 21 ZKaR, v súvislosti s ust. § 75 ZKaR, pričom
som požiadal o súčinnosť tretie osoby za účelom zabezpečenia nasledovných podkladov:
·
·
·

výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo
Vranove nad Topľou, aby oznámil, či evidujú motorové vozidlá zapísané na dlžníka: Peter Hermanovský,
nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré
výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal Geodetický a kartografický ústav v Bratislave, aby oznámili, či
dlžník Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré vlastní resp. nevlastní
akýkoľvek nehnuteľný majetok.
výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal o poskytnutie súčinnosti a oznámenie, čísla účtov dlžníka: Peter
Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré, ich stavy a i zmeny ich stavov,
taktiež informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižkách, pričom som požiadal nasledovné
bankové ústavy: - ČSOB a.s., ČSOB Stavebná sporiteľňa a.s., Prima banku Slovensko a.s., Komerční
banka Bratislava a.s., OTP Banka Slovensko a.s., Privatbanka a.s., Prvá stavebná sporiteľňa a.s.,
Wustenrot stavebná sporiteľňa a.s., TATRA BANKA a.s., VÚB a.s., UniCredit bank Slovakia a.s.,
Slovenskú sporiteľňu a.s., Sberbank Slovensko a.s., Poštová banka a.s..

Na základe výziev zaslaným tretím osobám dňa 17.12.2014 v súvislosti s ust. § 75 ZKaR mi boli doručené
nasledujúce odpovede:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Dňa 18.12.2014 mi bolo zo strany Geodetického a kartografického ústavu Bratislava oznámené, že nie je
vlastníkom nehnuteľností.
Dňa 30.12.2014 mi bolo zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s. oznámené, že dlžníkovi neviedla ani nevedie
žiaden účet, cenné papiere ani vkladnú knižku,
Dňa 30.12.2014 mi bolo zo strany Komerční banka, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Všeobecná úverová banka, a.s. oznámené, že dlžníkovi nevedie účty,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené, že dlžníkovi nevedie žiadne
účty a iné bankové služby,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Prima banka Slovensko, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky
a ani v minulosti nemal zriadený a vedený žiadny účet ako iný produkt v sieti pobočiek banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené, že vedie dlžníkovi účet
stavebného sporenia č. 657684304/8170, IBAN: SK0981700000000657684304, BIC: KBSPSKBX so
zostatkom vo výške mínus 8,- eur,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Sberbank Slovensko, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Privatbanky, a.s. oznámené, že dlžník nebol a ani nie je klientom banky,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany Wustenrot stavebnej sporiteľne, a.s. oznámené, že dlžník nemal
v stavebnej sporiteľni vedený účet stavebného sporenia,
Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany OTP Banka Slovensko, a.s. oznámené, že nevedie dlžníkovi žiadnu
vkladnú knižku, ani majetkový účet a nemá v úschove cenné papiere,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Okresného riaditeľstva policajného zboru, dopravného inšpektorátu
Vranov nad Topľou oznámené, že dlžník nie je v evidencii motorových vozidiel evidovaný ako držiteľ resp.
vlastník vozidla,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Poštovej banky, a.s. oznámené, že dlžníkovi neviedla a ani nevedie
žiadny bankový produkt,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Československej obchodnej banky, a.s. oznámené, že dlžníkovi vedie
bežný účet č. 4004156510 so zostatkom 0,- eur, ktorý bol zatvorený z podnetu banky, nakoľko bol vedený
pod exekúciou s debetným zo statkom a úverový účet č. 4004159172, ktorý je vymáhaný advokátskou
kanceláriou JUDr. Geško a spol.,
Dňa 08.01.2015 mi bolo zo strany Tatra banky, a.s. oznámené, že dlžník nie je klientom banky a nemá
v banke produkt.
Dňa 09.01.2015 mi bolo zo strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámené, že
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Dňa 09.01.2015 mi bolo zo strany UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámené, že
dlžníkovi vedie účet číslo 1016919008 so zostatkom 236,32 eur a rezerváciami vo výške 13.124,90 eur.

Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany dlžníka oznámené, že momentálne je nezamestnaný ale Zmluvu o pracovnom
pomere získa v najbližších mesiacoch, že jeho majetkom je peňažná suma, ktorú má k dispozícii v hotovosti a ktorej
výšku uviedol v súpise majetku po podávaní návrhu na konkurz a že po rozvode zatiaľ nevysporiadal BSM, a ani
nebol podaný návrh na príslušnom súde.

Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn.: 1K/66/2014-95 zo dňa 23.02.2015 mi bola priznaná paušálna odmena
za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 165,97 eur a náhrada výdavkov vo výške 306,95 eur.

Od vyhlásenia konkurzu mi boli doručené prihlášky nasledujúcich veriteľov:
·
·
·
·
·
·
·

dňa 17.02.2015 prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
dňa 23.02.2015 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
dňa 27.02.2015 prihláška pohľadávky veriteľa Československá obchodná banka, a.s.,
dňa 04.03.2015 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave,
dňa 16.03.2015 prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.,
dňa 20.03.2015 prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
dňa 26.03.2015 prihláška pohľadávky veriteľa BTS Consult, s.r.o., Prešov.

- po základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote mi bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa TELERVIS PLUS
a.s., Bratislava. Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok bol zverejnený v obchodnom vestníku
67/2015 zo dňa 09.04.2015 pod značkou K007672.

Dňa 12.02.2015 bol v obchodnom vestníku 29/2015 pod značkou K003277 zverejnený oznam o tom, kde a kedy
možno nahliadať do spisu.

Dňa 12.02.2015 bolo v obchodnom vestníku 29/2015 pod značkou K003278 zverejnené oznámenie pre
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
krajinách Európskej únie ako v Slovenskej republike.

Oznam o čísle účtu, na ktorá možno zložiť kauciu bol zverejnený v obchodnom vestníku 57/2015 zo dňa 24.03.2015
pod značkou K006475.

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov bol zverejnený v obchodnom vestníku 60/2015 zo dňa 27.03.2015 pod
značkou K006839. Schôdza veriteľov sa konala dňa 13.05.2015 o 10,00 hod. v kancelárii správcu. Do funkcie
zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ č. 1 – BTS Consult, s.r.o., Hlavná 98, 080 01 Prešov, IČO: 36 694 932.

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený v obchodnom vestníku 62/2015 zo dňa 31.03.2015 pod značkou
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Súpis všeobecnej podstaty úpadcu bol zverejnený v obchodnom vestníku 62/2015 zo dňa 31.03.2015 pod značkou
K007020, podľa ktorého má úpadca nasledujúci majetok:
1. Iná majetková hodnota – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov
sp.zn.: 1K/66/2014-95 zo dňa 23.02.2015. Súpisová hodnota 190,96 eur.
2. Iná majetková hodnota – peňažná hotovosť vo vlastníctve úpadcu, ktorú úpadca dostal darom od darcu
Antona Hermanovského na základe Darovacej zmluvy zo dňa 24.10.2014. Súpisová hodnota 1.450,- eur.
3. Iná majetková hodnota – peňažná pohľadávka z účtu č. 1016919008/1111 vedeného v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Súpisová hodnota 236,32 eur.

Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn.: 1K/66/2014-142 zo dňa 07.03.2016 mi bola priznaná paušálna odmena
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur.

Dňa 02.04.2015 bol úpadcovi v zmysle §32, ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zaslaný
zoznam pohľadávok.

Dňa 28.04.2015 bol súdu v zmysle §31, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zaslaný
konečný zoznam pohľadávok. Dňa 11.05.2015 bol súdu zaslaný doplnený konečný zoznam pohľadávok.

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok a oznam o zámere správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty bol
zverejnený v obchodnom vestníku 121/2016 zo dňa 23.06.2016 pod značkou K014760.

I.

Rozvrhová časť

Výťažok zo speňaženia majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 1.877,36 eur:
·

Súpisová zložka majetku č. 1 – nevyčerpaná časť preddavku na základe Uznesenia Okresného súdu
Prešov sp.zn.: 1K/66/2014-95 zo dňa 23.02.2015 v súpisovej hodnote 190,96 eur. Výťažok 190,96 eur +
kreditné úroky priradené pomerne vo výške 0,01 eur – pohľadávky proti podstate priradené pomerne vo
výške 78,02 eur = 112,95 eur (čistý výťažok; základ pre výpočet odmeny).

·

Súpisová zložka majetku č. 2 – peňažná hotovosť vo vlastníctve úpadcu v súpisovej hodnote 1.450,- eur.
Výťažok 1.450,- eur + kreditné úroky priradené pomerne vo výške 0,06 eur – pohľadávky proti podstate
priradené pomerne vo výške 592,41 eur = 857,65 eur (čistý výťažok ;základ pre výpočet odmeny)

·

Súpisová zložka majetku č. 3 – peňažná pohľadávka z účtu č. 1016919008/1111 vedeného v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky v súpisovej hodnote 236,32 eur.
Výťažok 236,32 eur + kreditné úroky priradené pomerne vo výške 0,01 eur – pohľadávky proti podstate
priradené pomerne vo výške 96,55 eur = 139,78 eur (čistý výťažok; základ pre výpočet odmeny).

K súpisovým zložkám majetku č. 1 - 3 pripadajú kreditné úroky za vedenie účtu v banke vo výške 0,08 eur priradené
k súpisovým zložkám pomerne. Paušálna odmena správcu za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov, ktorá mu
bola priznaná Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 1K/66/2014-142 zo dňa 07.03.2016 predstavuje sumu
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

106

Obchodný vestník 170/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.09.2016

bola priznaná Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 1K/66/2014-142 zo dňa 07.03.2016 predstavuje sumu
663,88 eur.
Súdny poplatok v zmysle položky 5 d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu. Súdny poplatok predstavuje sumu 3,75 eur.
Pohľadávky proti podstate s označením veriteľa, právneho dôvodu, dátumu splatnosti a dátumu uspokojenia
obsahuje príloha 1.
Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky
665/2005 Z.z. odmena z výťažku vo výške 5% z výťažku a v zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z. odmena
z výťažku vo výške 1% z výťažku, čo predstavuje sumu vo výške 44,28 eur bez DPH. Správca nie je platcom DPH.

Celková hodnota majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty 1.877,28 eur.
Celková hodnota výťažku: 1.110,38 eur

Odmena správcu z výťažku: 44,28 eur

Pohľadávky proti podstate v celkovej hodnote vrátane odmeny SKP: 811,26 eur

Celková suma prihlásených pohľadávok ku dňu zostavenia rozvrhu: 39.925,24 eur

Výsledná suma určená na uspokojenie: 1.066,10 eur

Percento uspokojenia: 40,85 %

Pomer nákladov voči príjmom: 2,67 %
Uspokojenie z výťažku :

Poradové číslo

Veriteľ

Prihlásená a uznaná výška pohľadávky

Výška uspokojenia

1

BTS Consult, s.r.o.

8 777,75 €

234,39 €

2

Československá obchodná banka, a.s.

1 359,20 €

36,29 €

3

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

66,00 €

1,77 €

4-7

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

5 376,16 €

143,56 €
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8-12

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

3 065,04 €

81,84 €

13-14

Všeobecná úverová banka, a.s.

19 897,78 €

531,32 €

15-22

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

1 063,31 €

28,39 €

23

TELERVIS PLUS a.s.

320,00 €

8,54 €

Pohľadávky proti podstate v zmysle § 87 zákona č. 7/2005 z.z. úpadcu Peter Hermanovský, Bocianova ulica 482/3, 094 34 Bystré,
sp.zn.: 1K/66/2014
Všeobecná
podstata
Dátum
Dátum
Suma
Dôvod priradenia
zverejnená v
splatnosti uspokojenia uspokojenia
k podstate
OV
62/2015,
K007020

Dátum
Právny
Por.číslo. zápisu do
dôvod
zoznamu

Veriteľ

1

12.02.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

12.02.2015 12.02.2015

23.02.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,15 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

23.02.2015 23.02.2015

24.02.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,15 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

24.02.2015 24.02.2015

06.03.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,15 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

06.03.2015 06.03.2015

09.03.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

09.03.2015 09.03.2015

17.03.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,15 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

17.03.2015 17.03.2015

23.03.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,15 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

23.03.2015 23.03.2015

23.03.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

23.03.2015 23.03.2015

2

3

4

5

6

7

8

Suma

1,55
€

1,55 €

1,15
€

1,15 €

1,15
€

1,15 €

1,15
€

1,15 €

1,55
€

1,55 €

1,15
€

1,15 €

1,15
€

1,15 €

1,55
€

1,55 €

nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Konkurzy a reštrukturalizácie
UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,55 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

31.03.2015 31.03.2015

07.04.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,15 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

07.04.2015 07.04.2015

08.04.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,70 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

08.04.2015 08.04.2015

15.04.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

15.04.2015 15.04.2015

27.04.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

27.04.2015 27.04.2015

29.04.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,70 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

29.04.2015 29.04.2015

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,55 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

30.04.2015 30.04.2015

11.05.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,70 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

11.05.2015 11.05.2015

14.05.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,75 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

14.05.2015 14.05.2015

14.05.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

14.05.2015 14.05.2015

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,55 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

29.05.2015 29.05.2015

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

10.06.2015 10.06.2015

31.03.2015

30.04.2015

29.05.2015

bankové
poplatky

bankové
poplatky

bankové
poplatky

10.06.2015 Poštovné

bankové

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,

Deň vydania: 05.09.2016

3,55
€

3,55 €

1,15
€

1,15 €

1,70
€

1,70 €

1,55
€

1,55 €

1,55
€

1,55 €

1,70
€

1,70 €

3,55
€

3,55 €

1,70
€

1,70 €

1,75
€

1,75 €

1,55
€

1,55 €

3,55
€

3,55 €

1,55
€

1,55 €

3,55

nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

30.06.2015

bankové
poplatky

Konkurzy a reštrukturalizácie
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,55 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

30.06.2015 30.06.2015

10.07.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

10.07.2015 10.07.2015

29.07.2015 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

29.07.2015 29.07.2015

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,55 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

31.07.2015 31.07.2015

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

18.08.2015 18.08.2015

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,60 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

31.08.2015 31.08.2015

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

21.09.2015 21.09.2015

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,55 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

30.09.2015 30.09.2015

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

12.10.2015 12.10.2015

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,60 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

30.10.2015 30.10.2015

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

12.11.2015 12.11.2015

31.07.2015

bankové
poplatky

18.08.2015 Poštovné

31.08.2015

bankové
poplatky

21.09.2015 Poštovné

30.09.2015

bankové
poplatky

12.10.2015 Poštovné

30.10.2015

bankové
poplatky

12.11.2015 Poštovné

32

30.11.2015

bankové
poplatky

33

31.12.2015

bankové
poplatky

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,60 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov
UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,60 €
zahraničnej banky,

30.11.2015 30.11.2015

31.12.2015 31.12.2015

Deň vydania: 05.09.2016
3,55

€

3,55 €

1,55
€

1,55 €

1,55
€

1,55 €

3,55
€

3,55 €

1,55
€

1,55 €

3,60
€

3,60 €

1,55
€

1,55 €

3,55
€

3,55 €

1,55
€

1,55 €

3,60
€

3,60 €

1,55
€

1,55 €

3,60
€

3,60 €

3,60
€

3,60 €

spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
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Deň vydania: 05.09.2016

zahraničnej banky,
pobočka Prešov

34

35

36

37

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

12.01.2016 12.01.2016

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,60 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

29.01.2016 29.01.2016

11.02.2016 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

11.02.2016 11.02.2016

11.02.2016 Poštovné

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

11.02.2016 11.02.2016

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,55 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

29.02.2016 29.02.2016

12.01.2016 Poštovné

29.01.2016

bankové
poplatky

bankové
poplatky

38

29.02.2016

39

JUDr.
Jozef
odmena do Jaroščák
st.,
10.03.2016 prvej
Radničné námestie
11.03.2016 663,88 €
schôdze
33,
085
01
Bardejov

40

41

42

43

44

45

31.03.2016

bankové
poplatky

13.04.2016 Poštovné

UniCredit
Bank
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
5,65 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

31.03.2016 31.03.2016

Slovenská pošta,
a.s.,
Partizánska
cesta 9, 975 99
1,55 €
Banská Bystsrica
1, IČO: 36631124

13.04.2016 13.04.2016

1,55
€

3,60
€

x

Okresný
súd,
Grešova 3, 080 42
3,75 €
Prešov

x

neuspokojená

UniCredit
Bank
Czech
Republic

3,60 €

1,55
€

1,55 €

1,55
€

1,55 €

3,55
€

3,55 €

663,88 €

€

5,65
€

5,65 €

1,55
€

UniCredit
Bank
Czech
Republic
bankové
and Slovakia,a.s.,
29.04.2016
29.04.2016 29.04.2016
poplatky
pobočka
3,60 €
€
zahraničnej banky,
pobočka Prešov
UniCredit
Bank
Czech
Republic
bankové
and Slovakia,a.s.,
31.05.2016
31.05.2016 31.05.2016
poplatky
pobočka
3,55 €
€
zahraničnej banky,
pobočka Prešov
JUDr.
Jozef
Jaroščák st., SKP,
odmena zo
x
Radničné námestie
x
neuspokojená
speňaženia
44,28 €
- €
33,
085
01
Bardejov
Súdny
poplatok
0,2%

1,55 €

- €

1,55 €

3,60
3,60 €

3,55
3,55 €

55,70 €

3,75 €

konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
náklady
speňažovania
všeobecnej
663,88
podstaty, rozvrhu a
odmena
správcu
podľa §87 ods. 2,
písm.a)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
odmena
správcu
podľa §87 ods. 2,
písm.a)
nevyhnutné
výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)
nevyhnutné
výdavky
správcu
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46

bankové
30.06.2016
poplatky

Konkurzy a reštrukturalizácie
Czech
Republic
and Slovakia,a.s.,
pobočka
3,60 €
zahraničnej banky,
pobočka Prešov

30.06.2016 30.06.2016

Deň vydania: 05.09.2016
3,60

€

3,60 €

výdavky
správcu
spojené s vedením
konkurzného
konania podľa §87
ods. 2, písm.c)

V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii určuje správca zástupcovi veriteľov
lehotu 15 dní od doručenia tohto návrhu na jeho schválenie.

Koniec návrhu.

Zástupca pristúpil k hlasovaniu o Návrhu konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty zo dňa 05.08.2016:

Hlasovanie:
Za: 0 hlasov
Proti: 1 hlas
Zdržalo sa 0 hlasov

Zástupca veriteľov BTS Consult, s.r.o. v pôsobnosti veriteľského výboru konštatuje, že nebol
schválený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty podľa § 96 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z. z.
v konkurznom konaní úpadcu: Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré.

Zástupca veriteľov BTS Consult, s.r.o. v pôsobnosti veriteľského výboru týmto predniesol návrh na podanie
námietok proti konečnému rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR.

Dôvodnosť uplatnenia námietok proti Návrhu konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty zo dňa 05.08.2016
(ďalej len „Návrh“) vidí zástupca veriteľov v nasledovnom:

z Návrhu, ktorý bol doručený správcom, nie je zrejmé, kedy došlo k zániku manželstva úpadcu
a vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“),
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v prípade, ak nedošlo k vyporiadani BSM, nie je zrejmé či bol návrh na jeho vyporiadanie podaný
správcom v zmysle ust. 53 ods. 2 ZKR,

z Návrhu tiež nie je zrejmé, akým spôsobom správca zisťoval existenciu majetku patriaceho do BSM,
a teda nie je možné posúdiť či bol rozsah masy BSM zisťovaný dostatočne.

Pokiaľ ide o otázku vyporadania BSM správca v Návrhu uviedol, cit.:

„Dňa 02.01.2015 mi bolo zo strany dlžníka oznámené, že momentálne je nezamestnaný ale Zmluvu o pracovnom
pomere získa v najbližších mesiacoch, že jeho majetkom je peňažná suma, ktorú má k dispozícii v hotovosti a ktorej
výšku uviedol v súpise majetku po podávaní návrhu na konkurz a že po rozvode zatiaľ nevysporiadal BSM, a ani
nebol podaný návrh na príslušnom súde.“

Správca však ďalej neozrejmil, či po uvedenom oznámení úpadcu došlo následne k podaniu návrhu na vyporiadanie
BSM samotným úpadcom, alebo správcom. V prípade, ak daný návrh na vyporiadanie BSM nepodal úpadca, má
zástupca veriteľov za to, že tak mal urobiť správca a následne po tomto vyporiadaní speňažiť majetok, ktorý by
pripadol do výlučného vlastníctva úpadcu, v dôsledku čoho by došlo k uspokojeniu veriteľov vo väčšom rozsahu.

Povinnosť správcu podať návrh na vyporiadanie BSM vyplýva z ust. § 53 ZKR, podľa ktorého:

(1) Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak došlo vyhlásením konkurzu
k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ak sa do vyhlásenia konkurzu už zaniknuté úpadcovo
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevyporiadalo, treba vykonať jeho vyporiadanie.

(2) Správca je oprávnený vykonať vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého vyhlásením
konkurzu namiesto úpadcu vrátane podania návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
príslušným súdom. Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je správca oprávnený uzavrieť
len vo forme zmieru schváleného príslušným súdom.

Prostredníctvom telefonického dožiadania zo strany zástupcu veriteľov s kanceláriou správcu bolo
zástupcovi veriteľov len telefonicky oznámené, že správca predmetný návrh na vyporiadanie BSM nepodal, nakoľko
nezistil žiaden majetok patriaci do BSM. Tieto informácie však nie sú obsiahnuté v návrhu, čo robí návrh
nepreskúmateľným. K zisťovaniu majetku úpadcu správca v Návrhu uvádza nasledovné:

„Pri zisťovaní dlžníkovho majetku som postupoval v súlade s ust. § 21 ZKaR, v súvislosti s ust. § 75 ZKaR, pričom
som požiadal o súčinnosť tretie osoby za účelom zabezpečenia nasledovných podkladov:
·

výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo
Vranove nad Topľou, aby oznámil, či evidujú motorové vozidlá zapísané na dlžníka: Peter Hermanovský,
nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré
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výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal Geodetický a kartografický ústav v Bratislave, aby oznámili, či
dlžník Peter Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré vlastní resp. nevlastní
akýkoľvek nehnuteľný majetok.
výzvou zo dňa 17.12.2014 som požiadal o poskytnutie súčinnosti a oznámenie, čísla účtov dlžníka: Peter
Hermanovský, nar. 14.09.1980, bytom Bocianova 482/3, 094 34 Bystré, ich stavy a i zmeny ich stavov,
taktiež informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižkách, pričom som požiadal nasledovné
bankové ústavy: - ČSOB a.s., ČSOB Stavebná sporiteľňa a.s., Prima banku Slovensko a.s., Komerční
banka Bratislava a.s., OTP Banka Slovensko a.s., Privatbanka a.s., Prvá stavebná sporiteľňa a.s.,
Wustenrot stavebná sporiteľňa a.s., TATRA BANKA a.s., VÚB a.s., UniCredit bank Slovakia a.s.,
Slovenskú sporiteľňu a.s., Sberbank Slovensko a.s., Poštová banka a.s..

Z uvedeného však nevyplýva, ako správca postupoval vo veci zisťovania rozsahu masy BSM, či správca zisťoval
len existenciu majetku evidovaného na meno úpadcu alebo aj na meno bývalej manželky (napr. či je bývalá
manželka úradcu evidovaná ako vlastník nehnuteľnosti, príp. ako vlastník motorového vozidla, či je majiteľom účtov
v bankách, majiteľom cenných papierov, podielov v obchodných spoločnostiach a pod.), a to s odkazom na ust. §
133 ZKR. aj tu platí, že pokiaľ ide o rozsah BSM je potrebné postupovať podľa ust. § 143 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov[1].

Je zrejmé, že riadne zistenie rozsahu masy BSM je relevantné pre zistenie rozsahu majetku úpadcu, jeho
speňaženie a v konečnom dôsledku ovplyvňuje celkovú hodnotu výťažku zo speňažovania majetku úpadcu, a teda
aj uspokojenie jednotlivých veriteľov.

Je potrebné, aby sa správca so skutočnosťami uvedenými v námietkach náležite vysporiadal.

Zástupca veriteľov dal následne hlasovať o znení námietok:
Hlasovanie:
Za.: 1 hlas
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa 0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:

Zástupca veriteľov BTS Consult, s.r.o. v pôsobnosti veriteľského výboru schvaľuje námietky proti
rozvrhu výťažku správcu obsiahnutom v Návrhu konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty zo dňa
05.08.2016 v konkurznom konaní úpadcu Petra Hermanovského, tak ako je vyššie uvedené.

2. bod programu – Záver
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Zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru ukončil zasadnutie zástupcu veriteľov v pôsobnosti
veriteľského výboru.

V Košiciach, dňa 26.08.2016

____________________________
BTS Consult, s.r.o.
zástupca veriteľov v pôsobnosti
veriteľského

výboru

úpadcu

Peter

Hermanovský
v zast.:
CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o.
Mgr. Peter Česla – advokát a konateľ

[1] V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol
niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré
podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných
v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím
manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníctva.

K020384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:

Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene:
PD Smolinské)
Smolinské 386, 908 42 Smolinské
31 413 315
Mgr. Ladislav Barát
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Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
Poľnohospodárske družstvo Smolinské (skrátene: PD Smolinské), IČO: 31 413 315, so sídlom 386
Smolinské 908 42
spisová značka: 25R/1/2016
miesto konania: Kino Hviezda, Paulínska 1, 917 01 Trnava
dátum konania: 30.08.2016
začiatok zasadnutia: 11:15 hod.
Prítomní:
1.
za
dlžníka:
Roman
2. reštrukturalizačný správca: Mgr. Ladislav Barát
3.
vyšší
4. veritelia:

súdny

úradník:

JUDt.

Ružička
Veronika

Židek,

Predseda
vyšší

predstavenstva
súdny

úradník

1. ENSOFT s.r.o. , IČO: 4638694, Hviezdoslavova 25, Nové Zámky, Slovenská republika, veriteľ č. 42 v zast.
MVDr. Žilčay Miloš,
2. ESTATE INVESTMENTS S.R.O. , IČO: 45714894, Na Troskách 3, Banská Bystrica, Slovenská republika,
veriteľ č. 44 v zast. JUDr. Ivan Heger,
3. EuroClearing Association Praha s.r.o. , IČO: 291 30 301, Unhošťská 184, Červený Újezd, Česká republika,
veriteľ č. 45 v zast. JUDr. Zuzana Tiliščáková,
4. S Slovensko, spol. s.r.o. , IČO: 35812419, Tomášikova 17, Bratislava, Slovenská republika, veriteľ č. 137
v zast. JUDr. Juraj Erben,
5. Tatra banka, a.s., IČO: 00686930, Hodžovo námestie 3, Bratislava, Slovenská republika, veriteľ č. 155
v zast. Ing. Marek Balla.
Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru,
2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu,
3. Záver.
Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie prvého zasadnutia
veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne
po skončení schôdze veriteľov.
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli zvoliť za predsedu veriteľského výboru spol. ESTATE INVESTMENTS
S.R.O.
Zástupca veriteľa súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru.
Pristúpilo sa k hlasovaniu:
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Za návrh hlasovali všetci piati členovia výboru. Návrh bol schválený.
Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 1:
Veriteľský výbor zvolil veriteľa ESTATE INVESTMENTS S.R.O. za svojho predsedu.

2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu
Správca z poverenia konateľa dlžníka požiadal členov veriteľského výboru v súlade s § 143 zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR), o predĺženie lehoty na predloženie
reštrukturalizačného plánu o 30 dní. Žiadosť bola zdôvodnená tým, že času uplynutia zákonnej lehoty na
predloženie reštrukturalizačného plánu (90 dní od povolenia reštrukturalizácie) sa kryje s lehotou na podávanie
incidenčných žalôb veriteľmi a nebude tak možné tieto bez vedomosti o ich podaní resp. nepodaní do
reštrukturalizačného plánu zapracovať, čo má vplyv na vypracovanie návrhu reštrukturalizačného plánu. Zároveň
bola žiadosť odôvodnená tým, že koncepcia plánu pre prípad odpredaja bioplynovej stanice musí byť odsúhlasená
členskou schôdzou, k čomu bude treba dlhší čas.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 hlasy
0 hlas
0 hlasov

Správca skonštatoval, že návrh bol schválený.
Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 2:
Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60
dní.
Veriteľ Tatra banka, a.s. navrhol hladovanie o tom, aby dlžník bol povinný ešte pred uplynutím predĺženej lehoty na
predloženie plánu predložiť pracovnú verziu plánu na pripomienkovanie najneskôr do konca mesiaca september
2016.
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

5 hlasy
0 hlas
0 hlasov

Správca skonštatoval, že návrh bol schválený.
Veriteľský výbor prijal UZNESENIE č. 3:
Dlžník je povinný predložiť veriteľskému výboru pracovnú verziu plánu najneskôr do konca mesiaca september
2016.

3. Záver.
V závere správca poďakoval za účasť.
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Zápisnica skončená o 11:26 hod.
V Trnave dňa: 30.08.2016

Mgr. Ladislav Barát, správca

K020385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Zbehy 480, 951 42 Zbehy
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2016 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov úpadcu Ondrej Pecha, nar. 23.01.1974, trvale bytom: Vikárska
1077/15, Nitra (ďalej len ako „úpadca“) v konkurznej veci, sp. zn. 27K/7/2016, zo dňa 30.08.2016 o 9:45 hod.
Miesto konania: kancelária správcu – Farská 30, 949 01 Nitra
Prítomní:
1. Maroš Vereš, v zastúpení Mgr. Anna Ivorová, advokátka na základe plnomocenstva resp. poverenia –
zástupca veriteľov
2. JUDr. Marián Dobiš – správca úpadcu a zapisovateľ
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rôzne
Správa o stave konkurzného konania a stave zisťovania majetku úpadku s časovou špecifikáciou
Záver

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril správca o 9:45 hod. a privítal prítomného zástupcu veriteľov
K bodu 2:
Správca skonštatoval, že v predmetnej konkurznej veci súd uznal konkurz za malý, preto v zmysle § 107 ods. 2
ZKR bol na schôdzi veriteľov konanej dňa 30.08.2016 o 9:00 hod zvolený jeden zástupca veriteľov. Nakoľko sa
nevolil veriteľský výbor v zmysle § 37 ods. 1 ZKR, na tomto zasadnutí sa nevolí predseda veriteľského výboru.
Funkciu veriteľského výboru a súčasne predsedu veriteľského výboru v tomto prípade v zmysle § 38 ods. 1 ZKR
plní zvolený zástupca veriteľov, Maroš Vereš.
K bodu 3:
Správca informoval zástupcu veriteľov a súčasnom stave vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu, stave
zisťovania majetku úpadcu spolu s časovou špecifikáciou jednotlivých úkonov správcu v súvislosti so zisťovaním
majetku úpadcu.
K bodu 4:
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Správca úpadcu záverom skonštatoval, že v súlade s § 38 ods. 6 zabezpečí zverejnenie odpisu tejto zápisnice
najneskôr nasledujúci pracovný deň po konaní tohto zasadnutia v Obchodnom vestníku.
Správca poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľov za účasť na tomto zasadnutí a o 09:50 hod. ho ukončil.
Zápisnicu spísal: JUDr. Marián Dobiš, správca
V Nitre, dňa 30.08.2016

K020386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 841 885
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/17/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/17/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/ Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu DEVELOPMENT 1, s.r.o.,
so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 841 885, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 8K/17/2016 zo dňa 11.8.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 166/16
dňa 26.8.2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Alexandra Molnárová.
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 26th August 2016 was published in the Commercial Bulletin No.
166/16 the Declaration of Insolvency of Debtor DEVELOPMENT 1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02
Bratislava, IČO: 35 841 885 by the District Court Bratislava I, Case No. 8K/17/2016 and JUDr. Alexandra
Molnárová 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).
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Bratislava, 30.8.2016

K020387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kodaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2415/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2015 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok. Mgr.
Andrea Buricová, správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Kodaj, nar. 24.03.1951, bytom Bajzova 24,
010 01 Źilina, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote jej bola doručená nasledovná
prihláška veriteľa: Prihláška pohľadávky veriteľa Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 011 31
Žilina, v celkovej sume 168,58 €, ktorá bola v súlade s ustanovením § 28. ods. 3 ZKR zapísaná do
zoznamu pohľadávok. Mgr. Andrea Buricová, správca
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