Obchodný vestník 188/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.09.2016

K022342
Spisová značka: 6K/36/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DELIVER PAPIER spol. s r.o., so
sídlom Dobrovičova 13, 811 09 Bratislava, IČO: 35 761 148, správcom ktorého je JUDr. Vojtech Agner, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1690, o žiadosti správcu o udelenie súhlasu s vylúčením
majetku zo súpisu
rozhodol
Súd udeľuje správcovi konkurznej podstaty: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22,
811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1690, súhlas s vylúčením majetku zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu, v
súlade s predloženým návrhom, a to súpisovej položky majetku č. 1 - 3 tvoriacej všeobecnú podstatu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022343
Spisová značka: 6K/13/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FISCAL SERVICES
INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 847 140, správcom ktorého je
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava,
značka správcu: S 1169, o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol
Súd o d v o l á v a BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Námestie
Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1169 z funkcie správcu úpadcu: FISCAL SERVICES
INTERNATIONAL s.r.o., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 847 140.
Súd ukladá BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811
07 Bratislava, značka správcu: S 1169 vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti
týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022344
Spisová značka: 6K/2/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: J & D Com, s. r. o., so sídlom
Hraničná 16, 821 05 Bratislava, IČO: 45 346 429, správcom ktorého je I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 1436, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: J & D Com, s. r. o., so sídlom Hraničná 16, 821 05 Bratislava, IČO: 45 346 429,
zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd priznáva správcovi: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811
08 Bratislava, značka správcu: S 1436, odmenu z výťažku vo výške 188,89 Eur a náhradu hotových výdavkov vo
výške 374,65Vydáva
Eur. 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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zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd priznáva správcovi: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811
08 Bratislava, značka správcu: S 1436, odmenu z výťažku vo výške 188,89 Eur a náhradu hotových výdavkov vo
výške 374,65 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 102 ods. 4
ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022345
Spisová značka: 6K/34/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIP WINGS a. s., so sídlom
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631, správcom ktorého je JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie
Prievozská 4B, 821 01 Bratislava, značka správcu: S 1358, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: VIP WINGS a. s., so sídlom Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631,
zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd priznáva správcovi: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 01 Bratislava, značka správcu:
S 1358, odmenu z výťažku vo výške 791,32 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I (§ 102 ods. 4
ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022346
Spisová značka: 6K/34/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
VIP WINGS a. s., so sídlom
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631, správcom ktorého je JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie
Prievozská 4B, 821 01 Bratislava, značka správcu: S 1358, uznesením č. k. 6K/34/2014-390 zo dňa 05.08.2016,
rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
31.08.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K022347
Spisová značka: 6K/34/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
VIP WINGS a. s., so sídlom
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie
Prievozská 4B, 821 01 Bratislava, značka správcu: S 1358, uznesením č. k. 6K/34/2014-393 zo dňa 05.08.2016,
rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
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Deň vydania: 30.09.2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
VIP WINGS a. s., so sídlom
Martinčekova 17, 821 01 Bratislava, IČO: 35 788 631, správcom ktorého je: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie
Prievozská 4B, 821 01 Bratislava, značka správcu: S 1358, uznesením č. k. 6K/34/2014-393 zo dňa 05.08.2016,
rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
31.08.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K022348
Spisová značka: 6K/44/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Ing. Judita Bodišová, nar. 20.04.1964, bytom
Osuského 3/A, 851 03 Bratislava, občan SR, správcom, ktorého je: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 207, o určení odmeny správcu v konaní o oddlžení
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka
správcu: S 207, odmenu v konaní o oddlžení vo výške 331,94 Eur za prvý skúšobný rok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022349
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
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Milena Nosková, so sídlom kancelárie
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1313, preddavok vo výške 1.659,70 Eur, vedený pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 230/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K022350
Spisová značka: 6K/45/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenko Púček, nar. 13.07.1990, bytom
Potočná 1032/43, 900 55 Lozorno, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zdenko Púček,
nar. 13.07.1990, bytom Potočná 1032/43, 900 55 Lozorno, občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Púček, nar. 13.07.1990, bytom Potočná 1032/43,
900 55 Lozorno, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmenedo
a doplnení
na svojom
webovomso
sídle:
www.justice.gov.sk
Súd ustanovuje
funkcie niektorých
správcu:zákonov
Mgr. Peter
Arendacký,
sídlom
kancelárie Čapkova 2,

Bratislava, zn. správcu: S 1535.
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Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje

Obchodný vestník 188/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.09.2016
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Púček, nar. 13.07.1990, bytom Potočná 1032/43,
900 55 Lozorno, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Čapkova 2, 811 04
Bratislava, zn. správcu: S 1535.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
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
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10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. 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 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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate ( § 166 ods.
2 ZKR ). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
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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Deň vydania: 30.09.2016

K022351
Spisová značka: 8K/33/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: v I. rade: MONO spol. s r.o., so sídlom Wolkrova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 35
955 953 a veriteľa v II. rade: LUCKY TRANSFERS s.r.o., so sídlom Wolkrova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 35 770 309,
obaja právne zastúpení: Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré
Mesto, IČO: 35 724 111
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STEAMEX spol. s r.o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35
685 298
súd nariadil pojednávanie
na deň: 06.10.2016
------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 34

o 14:00

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: v I. rade: MONO spol. s r.o., so sídlom Wolkrova 2, 851
01 Bratislava, IČO: 35 955 953 a veriteľa v II. rade: LUCKY TRANSFERS s.r.o., so sídlom Wolkrova 2, 851 01
Bratislava, IČO: 35 770 309, obaja právne zastúpení: Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom
Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 35 724 111

V Bratislave dňa: 26.09.2016

JUDr. Katarína Bartalská

sudca
Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

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

Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K022352
Spisová značka: 8K/33/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/33/2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
doplneníspol.
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
www.justice.gov.sk
navrhovateľa - veriteľaavoI.zmene
rade:aMONO
s r.o.,
so sídlom
Wolkrova
2, sídle:
851 01
Bratislava, IČO: 35 955 953 a
veriteľa v II. rade: LUCKY TRANSFERS s.r.o., so sídlom Wolkrova
2,
851
01
Bratislava,
IČO: 35 770 309, obaja
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právne zastúpení: Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré
Mesto, IČO: 35 724 111

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY
/
ZÁSTUPCU
NA
POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/33/2016
Obchodný vestník 188/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.09.2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
navrhovateľa - veriteľa v I. rade: MONO spol. s r.o., so sídlom Wolkrova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 35 955 953 a
veriteľa v II. rade: LUCKY TRANSFERS s.r.o., so sídlom Wolkrova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 35 770 309, obaja
právne zastúpení: Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré
Mesto, IČO: 35 724 111
vo veci: o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka STEAMEX spol. s r.o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 685 298
nariaďuje pojednávanie
na deň 06.10.2016
o 14:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 34 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: STEAMEX spol. s r.o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 35 685 298
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
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. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 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.( § 183 ods. 2 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.( § 183 ods. 3
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.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

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

V Bratislave, dňa 26.09.2016
JUDr. Katarína
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov naBartalská
svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
sudkyňa
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pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Obchodný vestník 188/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

V Bratislave, dňa 26.09.2016

Deň vydania: 30.09.2016

JUDr. Katarína Bartalská
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia: B.Böhmová
e-mail: brigita.bohmova@justice.sk <mailto:lenka.hargasova@justice.sk>
telefón: 02/888 11 450
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................

Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K022353
Spisová značka: 2K/46/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - Peter Féder, nar. 25. 07.
1953, bytom Budovateľov 799, 981 01 Hnúšťa, správcom konkurznej podstaty ktorého je Hellenbart
reštrukturalizačná a správcovská k.s.,so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Martina Rázusa 146/23, o návrhu
správcu na schválenie konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í
1.
2.
Poučenie:

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava sumou 1 728,90 eura.
SR - Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, Bratislava sumou 66,48 eura.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 188/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.09.2016

Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K022354
Spisová značka: 2K/67/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Adrián Suja, nar. 22. 10. 1983, bytom 990 01
Veľký Krtíš, Železničná 27, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Adrián Suja, nar. 22. 10. 1983, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Železničná
27
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K022355
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
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka PAP TRANS s.r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, Dolná 73/14, IČO: 44 801
602.
U s t a n o v u j e správcu LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Pod
Urpínom 5.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Poučenie:

U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
prijímanie a prepúšťanie zamestnancov;
úpravy platov a pracovných zmlúv;
odmeny a prémie vedúcich pracovníkov;
opravy nad 2.000,- Eur;
investície nad 5.000,- Eur;
predaj hmotných aktív;
úvery a iné pôžičky;
vystavovanie, avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa/predaj cenných papierov;
kúpne a predajné zmluvy mimo rámec bežnej podnikateľskej činnosti nad 5.000,- Eur;
garancie prijímané alebo vydávané;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka;
záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti.

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
inakvestníku
sa na prihlášku
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
zákona č. základné
200/2011 Z.náležitosti,
z. o Obchodnom
a onáležitosťami
zmene a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
neprihliada. Základnými
prihlášky
sú:
a) meno,
priezvisko
a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)9 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

1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2.
Prihláškavestník
sa podáva
v jednom rovnopise u správcu,
pričom
správcovi musí byť doručená Deň vydania:
do 30 dní
od
Obchodný
188/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
30.09.2016
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1
ZKR). Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č. 665/2005 Z. z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje
za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K022356
Spisová značka: 26K/38/2012
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: František Doffek, nar. 30.06.1985, s miestom podnikania Bystrá 641/13,
053 11 Smižany, IČO: 43 007 724 uznesením č.k. 26K/38/2012 - 398 zo dňa 18.8.2016 zrušil konkurz na majetok
dlžníka pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.9.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 22.9.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K022357
Spisová značka: 26K/22/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: IGLO-PLUS, s.r.o., so sídlom Nám. Cyrila a Metoda 154, 078 01
Sečovce, IČO: 44 203 161 uznesením č.k. 26K/22/2016 - 55 zo dňa 22.08.2016 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2016.

Okresný súd Košice I dňa 22.9.2016
JUDr. Michal Leščinský, vyšší súdny úradník
K022358
Spisová značka: 31K/53/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Peter Štefáni, narodený: 01.09.1968, bytom: Komenského
1109/27, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ing. Peter Štefáni, narodený: 01.09.1968,
bytom: Komenského 1109/27, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 23.9.2016
JUDr. Július Tóth,
K022359
Spisová značka: 31K/8/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: D E V Í N a.s., so sídlom: Werferova 3, 040 11 Košice,
IČO: 17 312 469, práv. zastúpený: JUDr. Oľga Kmeťová - advokátka o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol

V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 975,84 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 975,84 EUR zložiteľovi preddavku: D E V Í N a.s., so sídlom: Werferova 3, 040 11
Košice, IČO: 17 312 469 vedený pod položkou denníka D19-193/2016 na účet č. SK17 0200 0000 0013 8284 5512,
do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.9.2016
JUDr. Július Tóth,
K022360
Spisová značka: 31K/13/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice, proti dlžníkovi: UNIWEX PRO, s.r.o., so sídlom: Oštepová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 600 539 o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol

Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1354, odmenu vo výške 663,88 EUR.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1354, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 225,58 EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom
kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1354, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo
výške 889,46 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-56/2016 na účet č.
SK5009000000000444842946, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 23.9.2016
JUDr. Július Tóth,

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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K022361
Spisová značka: 31K/15/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: „Simtex s.r.o.“ v likvidácii, so sídlom: Palárikova 9, 040 01
Košice, IČO: 36 192 295, v zastúpení: Mikuláš Jasenský - likvidátor o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému
správcovi takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S937, odmenu vo výške 796,65 EUR vrátane DPH.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 19, 040 01 Košice, zn.
správcu: S937, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 10,35 EUR.
Štefan Glaubic, bytom: Palárikova 9, 040 01 Košice vykonávajúci funkciu štatutárneho orgánu dlžníka od 22.07.1999
a Marián Zbojovský, bytom: Kremnická 65, 040 11 Košice vykonávajúci funkciu štatutárneho orgánu dlžníka od
22.07.1999 sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť odmenu predbežného správcu v celkovej výške 807,- EUR do
rúk predbežného správcu JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 19, 040 01 Košice, zn. správcu:
S937, do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 23.9.2016
JUDr. Július Tóth,
K022362
Spisová značka: 31K/40/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ľuboš Löffler, narodený: 04.12.1966,
bytom: Mníšek nad Hnilcom č. 342, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu druhého roka skúšobného obdobia sumu vo výške 2.304,EUR na uspokojenie svojich záväzkov. Ak táto suma presiahne 60 % jeho čistého príjmu, je povinný správcovi
poskytnúť sumu najviac vo výške 60 % jeho čistého príjmu počas skúšobného roka. Ak táto suma bude predstavovať
menej ako 60 % čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 60 % čistého
príjmu počas skúšobného roka. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na
uspokojenie svojich záväzkov ku koncu tretieho roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením
bezodkladne po ukončení druhého roka skúšobného obdobia.
Správca je povinný v priebehu druhého roka skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný počas druhého roka
skúšobného obdobia podať súdu priebežnú správu o svojej činnosti vždy v polovici druhého skúšobného roka a 10
pracovných dní pred koncom druhého skúšobného roka, podať súdu súhrnnú podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka a to aj bez osobitnej žiadosti súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 23.9.2016
JUDr. Július Tóth,
K022363
Spisová značka: 31K/54/2012
Okresný súd Nitra vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Július Hudec, nar. 9.1.1939, bytom 935 84 Tupá
204, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o návrhu
správcu na schválenie konečného rozvrhu, takto
rozhodol
Návrh správcu na schválenie rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty majetku úpadcu zo dňa 8.12.2015 zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K022364
Spisová značka: 32K/58/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľudovít Deák, nar. 20.12.1958,
podnikajúci pod obchodným menom Ľudovít Deák LU - RENISA s miestom podnikania Jeruzalemská 24, 940 53
Nové Zámky, IČO: 32 795 432, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01
Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/58/2012-209 zo dňa 8.2.2013 na majetok úpadcu
Ľudovít Deák, nar. 20.12.1958, podnikajúci pod obchodným menom Ľudovít Deák LU - RENISA s miestom
podnikania Jeruzalemská 24, 940 53 Nové Zámky, IČO: 32 795 432, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
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).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom
vestníku, aj keď bude uznesenie doručené aj iným spôsobom, ako
zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.9.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022365
Spisová značka: 32K/45/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Szamaránszka, nar.
21.6.1955, bytom Šafárikova 24, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Rázusova 2, 949 01 Nitra,
uznesením č.k. 32K/45/2014-249 zo dňa 30.8.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Marta Szamaránszka, nar. 21.6.1955, bytom Šafárikova 24, 940 01 Nové Zámky, po splnení konečného rozvrhu
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výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2016.
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Szamaránszka, nar.
21.6.1955, bytom Šafárikova 24, 940 01 Nové Zámky, ktorého správcom je Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie
Rázusova 2, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/45/2014-249 zo dňa 30.8.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu
Marta Szamaránszka, nar. 21.6.1955, bytom Šafárikova 24, 940 01 Nové Zámky, po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2016.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022366
Spisová značka: 32K/13/2013
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jana Deličová, nar. 1.9.1970,
bytom 956 22 Tvrdomestice 67, ktorého správcom je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra,
uznesením č.k. 32K/13/2013-334 zo dňa 31.8.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu Jana Deličová, nar. 1.9.1970,
bytom 956 22 Tvrdomestice 67, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.9.2016.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022367
Spisová značka: 32NcKR/18/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Lubomír Varga, nar.6.9.1956, bytom 956 12 Belince 130, v
konaní zastúpený: JUDr. Jurajom Tibenským, advokátom so sídlom Štefánikova 15, 949 01 Nitra, o návrhu na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Po v o ľ u j e oddlženie dlžníka Lubomír Varga, nar.6.9.1956, bytom 956 12 Belince 130.
II.
Nitra.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Romana Nagya, adresa kancelárie Akademická 4, 949 01

III.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia
podliehať písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníka smerujúce ku skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v
jednom kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV.
Dlžník j e p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka
poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 3.204 eur; ak táto suma presiahne
70% čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v
sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V.
U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu
podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých
finančných prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
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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poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 3.204 eur; ak táto suma presiahne
70% čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v
sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
Obchodný vestník 188/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.09.2016
V.
U k l a d á správcovi v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať súdu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom a na konci každého skúšobného roka podať súdu
podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom počas uplynulého skúšobného roka a o rozdelení poskytnutých
finančných prostriedkoch medzi veriteľov dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 23.9.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022368
Spisová značka: 32K/22/2014
OZNAM
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, uznesením č.k. 32K/22/2014-387 zo dňa 25.8.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu Ing.
Mikuláš Servický, nar. 24.3.1961, bytom Hlboká 43, 949 01 Nitra, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.9.2016.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022369
Spisová značka: 32K/60/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Tánczos, nar. 31.8.1976,
bytom 946 33 Modrany 339, ktorého správcom je Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 14, 811 02 Bratislava, uznesením č.k. 32K/60/2014-244 zo dňa 24.8.2016 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Zoltán Tánczos, nar. 31.8.1976, bytom 946 33 Modrany 339, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.9.2016.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K022370
Spisová značka: 1K/18/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - Mgr. Anna Gaľová, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01
Prešov, likvidátora dlžníka I.R.M. invest, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Konštantínova 6, Prešov 080 01, IČO: 44 328
371, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, uznesením 1K/18/2016-38 zo dňa 10.08.2016 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka I.R.M. invest, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Konštantínova 6, Prešov
080 01, IČO: 44 328 371.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2016.

Okresný súd Prešov dňa 26.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, 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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K022371
Spisová značka: 1K/71/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ZADAKO spol. s r.o., so
sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 35 714 077, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom
kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením 1K/71/2014-113 zo dňa
22.08.2016 pripustil vstup veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ZADAKO spol. s r.o., so sídlom Popradská 650, 059 52
Veľká Lomnica, IČO: 35 714 077, namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom
Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874, v celkovom rozsahu pohľadávok vo
výške 655,04 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2016.
Okresný súd Prešov dňa 26.9.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K022372
Spisová značka: 38NcKR/11/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Omelka, nar. 28.1.1982, trvale bytom Moyzesova
478/25, Partizánske, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka Marián Omelka, nar. 28.1.1982, trvale bytom Moyzesova 478/25,
Partizánske.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom
kancelárie Bratislavská 63/21, Trenčín, zn. správcu S1436.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony
dlžníčky smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 250 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného roka
poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 2880 eur; ak táto suma presiahne
70 % čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v
sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníka počas uplynulého skúšobného roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

17

Obchodný vestník 188/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Deň vydania: 30.09.2016

Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 22.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudkyňa
K022373
Spisová značka: 28NcKR/4/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Mgr. Eva Belobradová, narodená 29.06.1974,
bytom Ľ. Štúra 8/8, 018 61 Beluša, občan SR, správcom ktorého je Ing. Ľuboš Janček, so sídlom kancelárie
Pribinove sady 17, 018 51 Nová Dubnica, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník Mgr. Eva Belobradová, narodená 29.06.1974, bytom Ľ. Štúra 8/8, 018 61 Beluša s a o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K022374
Spisová značka: 40NcKR/2/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Helena Solařová, narodená 08.01.1973,
bydliskom 018 21 Dolný Lieskov 34, občan Slovenskej republiky, správcom ktorého je Ing. Ľuboš Janček, so sídlom
kancelárie Pribinove sady 17, 018 51 Nová Dubnica, o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžník Helena Solařová, narodená 08.01.1973, bydliskom 018 21 Dolný Lieskov 34 s a o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii).
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K022375
Spisová značka: 28K/48/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu TANAX, a. s. v konkurze so sídlom
Partizánska 73, 957 11 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 302 678, ktorého správcom je JUDr. Mgr. Dušan Divko,
M.B.A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227, o návrhu
správcu na odvolanie z funkcie správcu takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Mgr. Dušana Divka, M.B.A. so sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346/1, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1227.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 23.9.2016
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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Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K022376
Spisová značka: 40K/38/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MINON s. r. o. so
sídlom Pod Kaštieľom 949/9,
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 349 721 takto
rozhodol
I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju
platobnú schopnosť; najmä aby predložil
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní, ako aj všetkých peňažných záväzkov, s ktorých plnením je 30 dní po lehote splatnosti v deň predloženia
tejto informácie súdu,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, ako aj v deň
predloženia tejto informácie súdu,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam peňažných pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých
možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich
splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na
jeho majetok konkurz.
III. Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie (zákon č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej
podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005
Z.z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K022377
Spisová značka: 40K/38/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/38/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľaVydáva Ministerstvo
Slovenská
republika
- Daňový
spravodlivosti
Slovenskej
republikyúrad
podľaTrenčín
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých
K dolnejzákonov
stanicina
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Okresný súd Trenčín

spisovú značku : 40K/38/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.09.2016

v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

MINON s.r.o.
Pod Kaštieľom 949/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 36 349 721
nariaďuje pojednávanie

na deň 01.12.2016 o 10:00 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
okolnosťami,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
c) neuposlúchne príkaz súdu,
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d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.

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.
Obchodný vestník 188/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.09.2016
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 26.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K022378
Spisová značka: 40K/38/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 40K/38/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín

proti dlžníkovi

MINON s.r.o.
Pod Kaštieľom 949/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 36 349 721

O návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 01.12.2016 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 24, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MINON s.r.o. a to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa
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.
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

Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa21
týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.

svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových
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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.

Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K022379
Spisová značka: 29K/46/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Róbert Guliš, nar. 03.10.1966,
Lesnícka 23/9, 911 05 Trenčín, uznaný za malý, ktorého správcom je Ing. Ľuboš Janček so sídlom kancelárie
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, značka správcu S1214, na návrh správcu uznesením č.k. 29K/46/2012496 zo dňa 23.8.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.9.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2016
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K022380
Spisová značka: 28K/31/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MUDr. Ivan Kalivoda,
nar. 23.08.1961, bydliskom Rozkvet 2042/80-37, 017 01 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je
Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, na návrh správcu
uznesením č.k. 28K/31/2012-283 zo dňa 24.8.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.9.2016.
Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2016
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K022381
Spisová značka: 40K/25/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PAJTINKA, s. r. o. so sídlom Bavlnárska 24, 911 05
Trenčín, IČO 36 299 669, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka PAJTINKA, s. r. o. so sídlom
Bavlnárska 24, 911 05 Trenčín, IČO 36 299 669, uznesením č.k. 40K/25/2016-53 zo dňa 30.08.2016 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2016.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2016
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K022382
Spisová značka: 38NcKR/4/2014
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/4/2014
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka
Bánovce nad Bebravou

Michaela Švecová, nar. 7.3.1974, bydliskom Strážovského 1171/5,

nariaďuje pojednávanie
na deň 10.10.2016 o 13:30 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
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.
PodľaMinisterstvo
§ 101 ods.spravodlivosti
1, 3 CSP ak
sa predvolaný
nedostaví
na pojednávanie,
výsluch
Vydáva
Slovenskej
republiky bez
podľaospravedlnenia
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
alebo k znalcovi, môžeaho
súd dať
predviesť,
ak ho
o možnosti
predvedenia
poučil.
O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
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Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania

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.
Obchodný vestník 188/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.09.2016
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 26.9.2016
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K022383
Spisová značka: 23K/36/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO 35902124, Tamaškovičova
17, Trnava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25147/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: VVL INVEST, s.r.o., IČO 35902124, Tamaškovičova 17, Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.9.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K022384
Spisová značka: 23K/8/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Stupavský, nar. 14.10.1967,
Holubyho 6, 921 01 Piešťany, správcom ktorého je B.F.B. správcovská v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50,
921 01 Piešťany, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi B.F.B. správcovská v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01
Piešťany, odmenu vo výške 165,97 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 74,80 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných
výdavkov vo výške 240,77 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
pol. reg. D19 25/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu
ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2016
JUDr. Jana Tóthová, s u d k y ň a
K022385
Spisová značka: 1K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Lonc, nar. 25.12.1965, bytom
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica, podnikajúceho pod obchodným menom: Milan Lonc - Lomi, s miestom
podnikania Hviezdoslavova 726/42,010 01 Žilina, IČO: 22 871 144, správcom ktorého je: LICITOR recovery, k.s.,
IČO: 45 393 486, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi: LICITOR recovery, k.s., IČO: 45 393 486, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01
Žilina, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.966,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 26.9.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K022386
Spisová značka: 4K/10/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Dudáš, nar. 28.2.1989, bytom
Oravský Biely Potok 9, podnikajúceho pod obchodným menom Michal Dudáš, s miestom podnikania 027 42 Oravský
Biely Potok 9, IČO: 45 463 646, správcom ktorého je: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2,
036 01 Martin, v časti o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 26.9.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K022387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Daniel Brezoňák, nar. 17.10.1965, bydlisko I. Vysočana 730/1G, 971
01 Prievidza, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 18.11.2016 o 11:00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii
správcu: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín.
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia a otvorenie
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne a záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, pripadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K022388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELVENOVA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 8, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 607 975
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2013 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVA Zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca v Obchodnom vestníku č. 176/2016, zo dňa 13.09.2016, K020987 zverejnil návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto zverejnením opravuje vyššie uvedené zverejnenie nasledovne:
Pôvodné znenie tabuľky:
Poradové
číslo
1-2
3-5, 7-14
6
15-18
19-20

Názov veriteľa

Prihlásené
a
pohľadávky
399,18 €
374 481,02 €

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance
152,27 €
Group
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
59 735,50 €
Tatra banka, a.s.
68,38 €

zistené

celkové Suma vyplatená v rámci konečného
rozvrhu
0,03 €
27,13 €
0,01 €
4,33 €
0,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Union poisťovňa, a.s.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava
ČESMAD SLOVAKIA, združenie

17 733,31 €
66,14 €
660,00 €
569 079,88 €

Deň vydania: 30.09.2016
1,28 €
0,00 €
0,05 €
41,23 €

Nové - opravené znenie tabuľky:
Poradové
číslo

Názov veriteľa

Prihlásené
pohľadávky

a

zistené

celkové Suma vyplatená v rámci konečného
rozvrhu

1-2

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

399,18 €

0,07 €

3-5, 7-14

Slovenská konsolidačná, a.s.

83,19 €

61,19 €

6

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance
152,27 €
Group

0,02 €

15-18

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

59 735,50 €

9,76 €

19-20

Tatra banka, a.s.

68,38 €

0,01 €

21-23

Union poisťovňa, a.s.

17 733,31 €

2,90 €

24-25

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

66,14 €

0,01 €

26-36

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava

660,00 €

0,11 €

Správca zároveň dopĺňa nasledovnú informáciu:
Pohľadávky veriteľa ČESMAD SLOVAKIA, združenie, zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým č. 37 v
celkovej výške 569 079,88 € nemôžu byť z tohto rozvrhu výťažku uspokojené z dôvodu, že „Oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty“ bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 117/2016 dňa 17.06.2016, t.j. pred doručením prihlášok pohľadávok do kancelárie správcu.
V zmysle ust. § 28 ods. (3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov: „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.“

V Bratislave 26.09.2016
KRIVANKON k.s.

K022389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medina Tours s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 918/2, 924 02 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 766 085
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/67/2013 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/67/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodná spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Bajkalská 22, 821 09
Bratislava, IČO: 47166142, sídlo kancelárie: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, správca majetku úpadcu
Medina Tours s.r.o., v konkurze, so sídlom Hlavná 918/2, 924 02 Galanta, IČO: 35 766 085, v konkurznom konaní
vedenom Okresným súdom Bratislava I, sp. zn.: 6K/67/2013, týmto na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu Okresného súdu Bratislava I, v uznesení sp. zn. 6K/67/2013 - 531 zo dňa 06.06.2016 v zmysle ustanovenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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orgánu Okresného súdu Bratislava I, v uznesení sp. zn. 6K/67/2013 - 531 zo dňa 06.06.2016 v zmysle ustanovenia
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“), vyhlasuje

III. kolo Verejného ponukového konania
na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :

I. Predmet speňaženia
1. Predmetom speňaženia sú hnuteľné veci evidované v majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú podstatu, a ktoré
sú evidované v Súpise majetku úpadcu ako všeobecná podstata por. č. 1 a 2 (ďalej spolu aj ako „Hnuteľná vec“
a/alebo „Hnuteľné veci“).

II. Všeobecné podmienky ponukového konania
1. Hnuteľné veci sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a záujemca si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky
z vád predmetu speňaženia proti správcovi a/alebo proti podstate. Na vyžiadanie správca poskytne záujemcovi
bližšie informácie o Hnuteľnej veci, resp. Hnuteľných veciach, ktoré sú predmetom ponuky. Hnuteľné veci sa
predávajú v zmysle záväzného pokynu jednotlivo, resp. aj ako súbor vecí, za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania si dohodnú termín obhliadky so správcom vopred, a to
telefonicky na čísle: 0917 500 897, 0903 978 626. Dohodnutý termín obhliadky bude potvrdený e-mailovou správou
na emailovú adresu záujemcu.
3. Ponuka musí byť doručená najneskôr do 15.00 hod., v 7. kalendárny deň odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku, do sídla kancelárie správcu na adresu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná,
k.s., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava. Zároveň v tejto lehote musí byť záloha na sumu ponúkanú záujemcom,
pripísaná na účet správcu uvedený v článku III., bod 1, písm. c) tohto zverejnenia.
4. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 3. tohto článku, sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Zároveň
správca odmietne ako oneskorené aj ponuky, pri ktorých záloha na sumu ponúkanú záujemcom nebola, do lehoty
uvedenej v článku II, bod 3 tohto zverejnenia, pripísaná na účet správcu uvedený v článku III., bod 1, písm. c) tohto
zverejnenia.
5. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – III. kolo 6K/67/2013 – neotvárať!“. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
6. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť.

III. Povinné náležitosti ponuky záujemcu
1. Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :
a) označenie záujemcu:
v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov: meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, a ako príloha fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu
v prípade fyzických osôb - podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, IČO, bydlisko, miesto podnikania, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v prípade fyzických osôb - podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, IČO, bydlisko, miesto podnikania, a
ako príloha fotokópia živnostenského listu záujemcu nie staršia ako 30 dní odo dňa podania ponuky
v prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, a ako príloha fotokópia výpisu z obchodného
registra záujemcu nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky
b) označenie predmetu kúpy – musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného na
predaj,
c) návrh kúpnej ceny – záujemca uvedie výšku kúpnej ceny, ktorú navrhuje zaplatiť za súpisovú zložku majetku,
spolu s dokladom o poukázaní zálohy na kúpnu cenu vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny za súpisovú zložku
majetku, o ktorú má záujemca záujem, v prospech účtu úpadcu zriadený v Československej obchodnej banke, a. s.,
4019490714/7500 (IBAN: SK64 7500 0000 0040 1949 0714).
d) číslo účtu pre účely vrátenia zálohy, alebo spôsob vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu v prípade, ak
bude záujemca v ponukovom konaní neúspešný.
2. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z
obchodného registra.

IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí ponuky nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a vyhotoví sa o tom
úradný záznam, ktorý predloží príslušnému orgánu, ktorým je Okresný súd Bratislava I, na vedomie. Každý veriteľ
má právo byť prítomný pri otváraní obálok s predloženými ponukami.
2. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. V prípade zhodnej ponuky viacerých záujemcov na jednu súpisovú zložku majetku, môže
správca uprednostniť záujemcu, ktorý ponúkne kúpnu cenu za všetky súpisové zložky majetku, ak takáto cena
nebude zjavne neprimeraná. Ak aj napriek tomu budú zhodné ponuky, záujemcovia budú vyzvaní správcom na
zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v správcom určenej lehote ponúkne vyššiu cenu.
3. Ak by bola ponúknutá cena za súpisovú zložku majetku neprimerane nízka, správca si vyhradzuje právo ponuku
odmietnuť.
4. Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet úpadcu, pričom musí byť v celosti
pripísaná v prospech účtu najneskôr v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Správca si v kúpnej zmluve vymieni výhradu
vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom Hnuteľnej veci, resp. Hnuteľných vecí až uhradením kúpnej ceny v
celosti. Až po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať Hnuteľnú vec, resp. Hnuteľné veci.
Registrácia zmeny vlastníka a držiteľa Hnuteľnej veci, resp. Hnuteľných vecí na príslušnom ODI sa uskutoční až po
uhradení kúpnej ceny za Hnuteľnú vec, resp. Hnuteľné veci kupujúcim a po protokolárnom prevzatí Hnuteľnej veci,
resp. Hnuteľných vecí kupujúcim.
5. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu, alebo
ponúknutú cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu (v lehote nie kratšej ako 5 kalendárnych dní odo dňa
doručenia výzvy správcu), má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 10% z
ponúknutej ceny záujemcom, minimálne v sume 200,00 EUR, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu.
Zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle týchto podmienok v učenej výške.

V Bratislave dňa 23.09.2016
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
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K022390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AFP trade. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikulášska 1, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 861 452
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 35K/35/2006S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2006
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Aktualizácia súpisu majetku, jeho hodnoty a výmaz poznámky o spornom zápise
Súpisová zložka majetku č. 1:
Pozemok:
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 531 m2, parc.č. 302, obec Žilina, k.ú. Žilina, zapísané na LV
1201
deň zápisu: 7.3.2007
titul zápisu:

Rozsudok Okresného súdu Bratislava Il 35Cb 95/2010

majetkový podiel 1/1
hodnota majetku: 300.000.- Eur
bez poznámky
Súpisová zložka majetku č. 2
Stavba:
rodinný dom, ul. Vuruma č.11, Žilina, postavený na parc.č. 302, súp.č. 79, zapísaný na LV 1201, obec Žilina, k.ú.
Žilina
deň zápisu: 7.3.2007
titul zápisu:

Rozsudok Okresného súdu Bratislava Il 35Cb 95/2010

majetkový podiel 1/1
hodnota majetku: 600 000.- Eur
bez poznámky

K022391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Sabadošová - SAFED "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Jankolu 5321/7, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 951 832
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/27/2011
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/27/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celková suma speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu: 46 422,88 €
Celková suma konečného výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 19 266,22 €
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 27 156,66 €
Poučenie správcu:
Podľa § 101 ods. 1 ZKR správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
úpadcu a súčasne určuje lehotu na 20 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.V uvedenej lehote môže veriteľský výbor návrh konečného rozvrhu schváliť
alebo môže proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu do návrhu konečného
rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Gabriela Bírošová, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, po
predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0911 307 623, 041/5640302 a vo vyššie uvedenej lehote môžu
požiadať veriteľský výbor, aby proti návrhu konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K022392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGOPROJEKTY a. s., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 187
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/13/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/13/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu ENERGOPROJEKTY a.s., so sídlom Sabinovská 12, 820 09 Bratislava,
IČO: 35 698 187, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1150/B
Miesto zasadnutia:

Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

Dátum a čas zasadnutia:

19.09.2016 o 10.40 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1)

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

2)

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

3)

Ing. Igor Jirkovský – ECES – inžinierska kancelária
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1. bod programu: Otvorenie zasadnutia
Veriteľský výbor sa zišiel na svojom prvom zasadnutí, na ktoré ho v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvolal správca I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva
spravodlivosti SR pod č. S 1436 (ďalej len „Správca“), dňa 19.09.2016 bezodkladne po skončení prvej schôdze
veriteľov. Slova sa ujala Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár Správcu, ktorá veriteľa Sociálnu poisťovňu so sídlom
v Bratislave, veriteľa Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. a veriteľa Ing. Igora Jirkovského – ECES – inžinierska
kancelária, privítala.

2. bod programu: Hlasovanie o uznesení č. 1 a uznesení č. 2.
V súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR, činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia
členovia veriteľského výboru. Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ s najvyšším počtom hlasov –
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave. Veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave nesúhlasil s tým, aby
bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.
V súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR bol za predsedu veriteľského výboru navrhnutý veriteľ Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie: Prijaté
Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor si zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa Všeobecnú zdravotnú
poisťovňu, a.s.
Námietky: neboli vznesené.
Návrh uznesenia č. 2:
V súlade s ustanovením § 38 ods. 3 ZKR, možno za uznesenie veriteľského výboru hlasovať aj písomne, a to
zaslaním svojho hlasovanie predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Správca navrhol, že za uznesenie
veriteľského výboru sa bude hlasovať výlučne per rollam, tzn. písomným, resp. e-mailovým zaslaním svojho
hlasovania správcovi.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie: Prijaté
Uznesenie č. 2: Členovia veriteľského výboru súhlasia, že za uznesenia veriteľského výboru sa bude
hlasovať výlučne per rollam, tzn. písomným, resp. e-mailovým zaslaním svojho hlasovania správcovi.
Námietky: neboli vznesené.
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3. bod programu: Záver
V závere správca a predseda veriteľského výboru poďakovali ostatným členom veriteľského výboru za účasť na
prvom zasadnutí veriteľského výboru.
V Bratislave dňa 19.09.2016, zasadnutie skončené o 11:00 hod.
Podpis predsedu veriteľského výboru:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
predseda veriteľského výboru

Prílohy: Hlasovacie listiny ku každému uzneseniu osobitne

K022393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Jurášek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. SNP 333/31, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1970
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľuboš Jurášek Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Ul.
SNP 333/31, 985 54 Lovinobaňa IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 30.11.1970 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 2K/33/2016 S 1433
k sp. zn.: 2K/33/2016

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Tehelná
189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu
kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno
dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737
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Vo Zvolene, dňa 26.09.2016

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár

K022394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOLÓNIASPOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodská 1596/50, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 257 664
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 23K/6/2015 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/6/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : KOLÓNIASPOL, spol. s r.o. v konkurze", so sídlom
Hodská 1596/50, Galanta, IČO: 36 257 664, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená do
kancelárie správcu prihláška veriteľa :
SR - Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 00 Trnava
Celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 1 062,41€; poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 6.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K022395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CK Pressburg Bratislava, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sartorisova 20, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 796 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/59/2010 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/59/2010
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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu:
Spisová značka správcovského spisu:
Obchodné meno úpadcu:

2K/59/2010
2K/59/2010 S1238
CK PRESSBURG Bratislava, a.s.

Sídlo úpadcu:

Sartorisova 20, 821 08 Bratislava

IČO úpadcu:

35 796 880

Miesto konania:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava

Dátum konania:

22.9.2016

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
– písomné hlasovanie zo dňa 20.9.2016 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva
a JUD. Martin Lipovský – člen predstavenstva (v zmysle prílohy)
2. Člen VV: HOTEL DEVÍN, a.s. v zastúpení JUDr. Lýdia Kurčinová – písomné hlasovanie zo dňa 22.9.2016 (
zaslané e-mailom v zmysle prílohy)
Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie vo veci uloženia záväzného pokynu
3. Záver
K bodu 1) Otvorenie:
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 dvaja členovia.
K bodu 2) Hlasovanie vo veci uloženia ZP
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, predseda VV predložil e-mailom dňa 19.9.2016 na
schválenie veriteľskému výboru návrh uznesenia č.1, v ktorom navrhol nasledovné znenie:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor ako príslušný orgán, ukladá správcovi konkurznej podstaty úpadcu CK PRESSBURG
Bratislava, a.s., so sídlom Sartorisova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35796880,
č.k.: 2K/59/2010
S1238, aby odmietol Návrh na urovnanie právnych vzťahov zo dňa 10.6.2016 doručený správcovi dlžníkom
úpadcu p. Jánom Gbúrom, nar. 20.6.1953, bytom Ševčenkova 19, Bratislava, a aby menovanému doručil
protinávrh, ktorého obsahom bude nasledovný návrh urovnania:
1. p. Ján Gbúr zaplatil do konkurznej podstaty úpadcu čiastku vo výške 50.000,- €, ako vyrovnanie za podanie
návrhov na zastavenie konaní uvedených v bode 2);
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návrhov na zastavenie konaní uvedených v bode 2);
2. správca po prijatí úhrady podľa bodu 1) podá (i) návrh na zastavenie exekučného konania vedeného
Exekútorským úradom Nitra, súdnym exekútorom JUDr. Miroslavom Šupom pod. sp. zn. EX 55/2015, (ii)
návrh na zastavenie konania vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 1Cbi/28/2011, (iii) návrh
na zastavenie konania vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 1Cbi/29/2011,(iv) návrh na
zastavenie konania vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 1Cbi/32/2011, a (v) návrh na
zastavenie konania vedeného Okresným súdom Bratislava V pod sp.zn. 7Cbi/197/2016, pričom správca
v prípade potreby vykoná ďalšie úkony potrebné pre právoplatné zastavenie uvedených konaní;
3. každá zo strán bude znášať vlastné trovy konaní uvedených v bode 2),
s tým, že protinávrh je možné prijať najneskôr do 10 dní odo dňa jeho doručenia adresátovi a v prípade
prijatia protinávrhu musí byť suma podľa bodu 1) uhradená do 60 dní odo dňa doručenia protinávrhu;
v opačnom prípade platnosť protinávrhu zaniká.“
Do konania zasadnutia VV, predseda VV obdržal písomné hlasovania 2 členov VV.
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja jeho
členovia.
Výsledky hlasovania členov VV za prijatie Uznesenia č.1:
ZA: 2 hlasy
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté
K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
konkurznej podstaty Mgr. Ľubomírovi Bugáňovi, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 23.9.2016
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru : _______________________________
Slovenskou konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
Ing. Eva Žáková
Prílohy: podľa textu
písomné hlasovanie
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K022396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tanistrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 426, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 243 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 6/2016 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 6/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková, správca úpadcu Ján Tanistrák, nar.
27.03.1965, bytom 023 53 Staškov 426, podnikajúci pod obchodným menom Ján Tanistrák, Závodie 70, 023 54
Turzovka, IČO: 14 243 148 oznamuje, že dňa 26.09.2016 bola do kancelárie správcu po základnej prihlasovacej
lehote doručená prihláška veriteľa BL Telecom debt, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 45 535
108 v celkovej prihlásenej sume 659,68 €. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
por. číslom 45.
V Rakovej, dňa 27.09.2016
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K022397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NABAZ plus s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 709
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/24/2014 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/24/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo schôdze veriteľského výboru

Úpadcu:
NABAZ plus, s.r.o. v konkurze
so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36 241 709

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápis v OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 14240/B

V konkurznej veci: vedenej Okresným súdom Trenčínpod sp. zn. 38K/24/2014
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl

konanej dňa 21.09.2016. v sídle správcu na adrese Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.

Prítomní:

Člen veriteľského výboru
Slovenská konsolidačná, a.s.

Zastúpený
Ing. Jana Čorejová
Malgotová

Sociálna poisťovňa

JUDr. Alena Gajdošová

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Ing. Jozef Lukáč

účasť
osobne
neprítomný
osobne
neprítomný
osobne
neprítomný

Pre účely uznášaniaschopnosti
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný
V zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomný

Ad 1.

Správca konkurznej podstaty listom zo dňa 13.09.2016 zvolal na deň 21.09.2016 zasadnutie veriteľského výboru
s programom zasadnutia

·
·
·
·

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Voľba predsedu veriteľského výboru
Rozhodnutie o žiadosti správcu o udelenie súhlasu s vylúčením súposových zložiek majetku zapísaných do
všeobecnej podstaty úpadcu zo dňa 17.08.2016
Záver.

Za predsedu veriteľského výboru správca navrhol spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. ako subjekt, na ktorý
boli postúpené pohľadávky predchádzajúceho predsedu veriteľského výboru.

Stanovisko jednotlivých členov VV k uloženiu záväzného pokynu:
Slovenská konsolidačná, a.s.

1. Hlasuje za zvolenie člena veriteľského výboru – spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. do funkcie
predsedu veriteľského výboru
2. Hlasuje za udelenie súhlasu s vylúčením súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty a to
· peňažnej pohľadávky vo výške 10 000,00 Eur v zmysle § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. voči posledným
konateľom úpadcu – Milan Baláž a Miroslav Baláž,
· peňažnej pohľadávky z obchodného styku vo výške 22,40 Eur voči spoločnosti SEKTOR NÁBYTEK, s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sociálna poisťovňa

1. hlasuje za zvolenie člena veriteľského výboru – spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. do funkcie
predsedu veriteľského výboru
2. neudeľuje súhlas s vylúčením súpisovej zložiek majetku zaradených do všeobecnej podstaty úpadcu a to:
· typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – pohľadávok vo výške 10.000,- Eur v zmysle § 11 ZKR
voči posledným konateľom úpadcu – Milan Baláž, dar. nar.: 19.7.1960 a Miroslav Baláž, dát. nar.: 1.4.1968,
ktorí sú zaviazaní spoločne a nerozdielne; Súpisová hodnota: 10.000,- Eur, zverejnené v OV č. 49/2016
z 11.3.2016
· typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – pohľadávok z obchodného styku vo výške 22,40 Eur
voči subjektu: SEKTOR NÁBYTEK s.r.o. so sídlom. Valašské Meziřici – Krásno nad Bečvou, Masarykova
čp. 789, 757 01 Česká republika, IČO: 26 864 266, titulom neuhradenej časti faktúry č. 1343062
z 28.05.2013, splatná 18.06.2013; Súpisová hodnota: 22,40 Eur, zverejnené v OV č. 194/2014
z 10.10.2014
nakoľko nie je na postup v zmysle ust. § 81 ZoKR zákonný dôvod.

AKCENTA, spořiteľní a úvěrní družstvo

1. hlasuje za zvolenie člena veriteľského výboru – spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s. do funkcie
predsedu veriteľského výboru
2. hlasuje za vylúčenie súpisovej zložky majetku – peňažná pohľadávka – pohľadávka vo výške 10.000,00 Eur
v zmysle § 11 ZKR voči posledným konateľom úpadcu – Milan Baláž, nar. 19.7.1960 a Miroslav Baláž, nar.:
1.4.1968, ktorí sú zaviazaní spoločne a nerozdielne, so súpisovou hodnotou: 10.000,00 Eur
3. hlasuje za vylúčenie súpisovej zložky majetku – peňažná pohľadávka – pohľadávok z obchodného styku vo
výške 22,40 Eur voči subjektu: SEKTOR NÁBYTEK s.r.o. so sídlom. Valašské Meziřici – Krásno nad
Bečvou, Masarykova čp. 789, 757 01 Česká republika, IČO: 26 864 266, titulom neuhradenej časti faktúry č.
1343062 z 28.05.2013, splatná 18.06.2013, v súpisovej hodnote: 22,40 Eur

Hlasovanie:
Voľba predsedu veriteľského výboru – spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s.

Hlasovanie:
ZA/
PROTI/
ZDRRŽAL sa

Člen veriteľského výboru:

ZA
(v zmysle § 38 ods. 3 ZKR)
ZA
(v zmysle § 38 ods. 3 ZKR)
ZA
(v zmysle § 38 ods. 3 ZKR)

Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa
AKCENTA, spořiteľní a úvěrní družstvo

Hlasovanie:
Udelenie súhlasu s vylúčením súpisových zložiek majetku zapísaných do všeobecnej podstaty úpadcu zo
dňa 17.08.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovanie:
ZA/
PROTI/
ZDRRŽAL sa

Člen veriteľského výboru:

ZA
(v zmysle § 38 ods. 3 ZKR)
PROTI
(v zmysle § 38 ods. 3 ZKR)
ZA
(v zmysle § 38 ods. 3 ZKR)

Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa
AKCENTA, spořiteľní a úvěrní družstvo

Na základe uvedeného veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenia:

1.Do funkcie predsedu veriteľského výboru bola zvolená spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s.
2.Veriteľský výbor udeľuje súhlas s vylúčením súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to:
·
·

peňažnej pohľadávky vo výške 10.000,00 Eur v zmysle § 11 ZKR voči posledným konateľom úpadcu –
Milan Baláž, nar. 19.7.1960 a Miroslav Baláž, nar.: 1.4.1968, ktorí sú zaviazaní spoločne a nerozdielne, so
súpisovou hodnotou: 10.000,00 Eur
peňažnej poľhadávky z obchodného styku vo výške 22,40 Eur voči subjektu: SEKTOR NÁBYTEK s.r.o. so
sídlom. Valašské Meziřici – Krásno nad Bečvou, Masarykova čp. 789, 757 01 Česká republika, IČO:
26 864 266, titulom neuhradenej časti faktúry č. 1343062 z 28.05.2013, splatná 18.06.2013, v súpisovej
hodnote: 22,40 Eur

Ad 2.

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne doručí (vrátane jednotlivých stanovísk VV) správcovi
úpadcu JUDr. Ing. Vladimírovi Neuschlovi a na Okresný súd Trenčín.
Predseda VV zároveň zaviazal správcu zverejniť predmetnú zápisnicu v Obchodnom vestníku SR.

Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru úkončil.

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru

_________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K022398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tanistrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 426, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 243 148
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 6/2016 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 6/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková, správca úpadcu Ján Tanistrák, nar.
27.03.1965, bytom 023 53 Staškov 426, podnikajúci pod obchodným menom Ján Tanistrák, Závodie 70, 023 54
Turzovka, IČO: 14 243 148 oznamuje, že dňa 05.09.2016 bola do kancelárie správcu po základnej prihlasovacej
lehote doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Orange Slovensko, a.s., so sídlom
Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, v celkovej prihlásenej sume 1 180,64 €. V súlade s ust. § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. číslom 44.
V Rakovej, dňa 27.09.2016
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K022399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Stopka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Korňa 643, 023 21 Vyšná Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2014 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

10.

Typ súpisovej zložky

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Pohľadávka z účtu

Zrážky zo mzdy Úpadcu

118,85

118,85 €

S úctou,

JUDr. Erik Končok, správca
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K022400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 57, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1975
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/26/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/26/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: Roman
Tóth, nar. 29.08.1975, bytom Tichá 57, 044 14 Čaňa, oznamuje veriteľom, že 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 15.11.2016 (utorok)
o 8.00 hod. v sídle správcu na Vrátnej 28, 040 01 Košice.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR
Rôzne, Záver

Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 7:45 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K022401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSLA 1403, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S 1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: ČSLA 1403, Gbely 908 45
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu: Hlavná 45, 931 01 Šamorín
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Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S 1663
Spisová značka súdneho spisu: : 23K/9/2016
Druh podania: Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: HYDINÁR a. s., so sídlom ČSLA 1403, 908
45 Gbely, IČO: 31 421 792 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 25/T,
podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa Mesto Holíč,
Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč, IČO: 00 309 541.
Poradové číslo Pohľadávky: 49
Dátum prijatia prihlášky: 23.09.2016
Veriteľ: Mesto Holíč
Prihlásená suma: 448,20 EUR
bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 49
V Šamoríne, dňa 27.9.2016
JUDr. Nikoleta Gallová
správca

K022402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Clementisa 1038/67, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/12/2014 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/12/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa v konkurznej veci úpadcu Ján Daniel v konkurze podľa § 34 ods. 2 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa 21. októbra 2016 (piatok) o 15.30 hod. v zasadacej miestnosti administratívnej budovy SIEMENS na
Sládkovičovej ulici 2069/10 v Piešťanoch.
Program schôdze
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Záver

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Ak súd nerozhodol inak, právo
hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do
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hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra, resp.
inej evidencie. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K022403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Michlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 122, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/78/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Obchodné meno úpadcu: Jozef Michlo

Trvale bytom: Kuraľany č. 122, 935 64 Kuraľany

Dátum narodenia: 16.03.1965

Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Andrea Pállová

Spisová značka správcovského spisu: 32K/78/2015 S1412

Spisová značka súdneho spisu: 32K/78/2015

Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

VYHODNOTENIE 1.KOLA dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho VŠEOBECNÚ podstatu.

JUDr. Andrea Pállová, správca, so sídlom: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca úpadcu Jozef Michlo,
nar.: 16.03.1965, bytom Kuraľany č. 122, 935 64 Kuraľany, spisová značka: 32K/78/2015, konštatuje, že ukončila
1. kolo dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu evidovaného nasledovne:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okres Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v €

1686/54

8690

4345

351

Kuraľany Kuraľany Levice 1/2

3638,50

421/1

312

312

637

Kuraľany Kuraľany Levice 1

62,12

687/2

164

164

637

Kuraľany Kuraľany Levice 1

32,65

1424/4

572

572

637

Kuraľany Kuraľany Levice 1

755,04

732/3

185

185

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

154,92

732/4

186

186

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

155,76

736/1

460

460

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

385,20

739/1

628

628

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

525,89

988/2

2209

2209

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

1849,82

989

4578

4578

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3833,62

1004/1

4015

4015

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3362,16

1004/2

4121

4121

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3450,93

1156

4679

4679

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

3918,19

1399/5

173

173

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

228,36

1460/3

946

946

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

792,18

1481/1

11217

11217

691

Kuraľany Kuraľany Levice 1

9393,12

3424/2

53

26,5

445

Farná

Farná

Levice 1/2

49,03

3425/2

360

180

445

Farná

Farná

Levice 1/2

333,00

3426/2

796

398

445

Farná

Farná

Levice 1/2

327,75

3427/2

237

118,5

445

Farná

Farná

Levice 1/2

97,59

4089

90

90

1914 Farná

Farná

Levice 1

166,50

4090

1748

1748

1914 Farná

Farná

Levice 1

1439,48

3428/1

506

506

2041 Farná

Farná

Levice 1

416,69

3428/2

569

569

2041 Farná

Farná

Levice 1

468,57

3429/1

208

208

2041 Farná

Farná

Levice 1

384,80

3429/2

306

306

2041 Farná

Farná

Levice 1

251,99

Uvedené nehnuteľnosti zaradené do všeobecnej podstaty boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 164/2016 zo
dňa 24.08.2016.

Oznámenie o vyhlásení 1.kola dražby bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2016 pod značkou K019909
dňa 26.08.2016, a vyvesením oznámenia o 1.kole dražby na úradnej tabuli Mestského úradu Levice, Obci Farná
a Obci Kuraľany.

1.kolo dražby sa uskutočnilo dňa 26.09.2016 a vzhľadom na to, že sa do dražby neprihlásil žiadny záujemca
správca vyhodnocuje 1.kolo dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu ako neúspešné.

V Nitre, dňa 27.09.2016
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JUDr. Andrea Pállová, správca

K022404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. David Beleščák - B Transport
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 34, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 256 080
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 5K 7/2015 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K 7/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková, správca úpadcu Mgr. David Beleščák – B
Transport, nar. 31.12.1983, miesto podnikania Raková 34, 023 51 Raková, IČO: 45 256 080 (do 18.06.2016)
oznamuje, že dňa 23.09.2016 bola do kancelárie správcu po základnej prihlasovacej lehote doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok por.č . 2 veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2,
010 01 Žilina, v celkovej prihlásenej sume 150,00 €. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
por. číslom 16.
V Rakovej, dňa 27.09.2016
JUDr. Jozef. Šamaj, správca

K022405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nina Roháčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Parašutistov 213/11, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1977
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/36/2016 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Nina Roháčková, trvale bytom Čsl. parašutistov 213/11, 831 03
Bratislava, nar. 20.07.1977, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €, a to na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK06 0200 0000
0036 9692 8053, pričom ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0036 9692 8053, pričom ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
a do poznámky pre prijímateľa označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu / a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
V Bratislave, dňa 27.09.2016
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K022406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L2media, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajakova 18, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 955 589
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/16/2014 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/16/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu L2media, s.r.o., Čajakova 18, 811 05 Bratislava, IČO:
35 955 589 týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: Slovenský zväz
autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454, v celkovej výške 557,69
€.

K022407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INSSTAV s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 454 040
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa nezabezpečenej pohľadávky doručenej po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Správkyňa v konkurznej veci úpadcu INSSTAV s.r.o. v konkurze týmto oznamujem, že som zapísala do zoznamu
pohľadávok úpadcu nezabezpečenú pohľadavku veriteľa doručenú mi dňa 27.09.2016 po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484, v prihlásenej
výške 2.955,90€ pod por. č. S80.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K022408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ingrid Kálazyová - KARIM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopisková 407, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 268 449
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2016 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA z konania zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
Ing. Ingrid Kálazyová – KARIM, Konopisková 407, 991 26 Nenince, IČO : 37 268 449
spisová značka: 4R/2/2016
miesto konania: Trnavská cesta 74/A, Bratislava
dátum konania: 22.09.2016
začiatok schôdze: 13:00 hod.
Prítomní:
1. reštrukturalizačný správca JUDr. Ing. Tomáš Oravec
2. členovia veriteľského výboru:
- Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, v zastúpení p. Pandová
- M-Oil Trading GmbH, Grossendorf 85, Ried im Traunkreis, Rakúsko, v zastúpení advokátska kancelária DT
LEGAL, s.r.o. na základe splnomocnenia p. Paulovičová
Program 1. zasadnutia veriteľského výboru :
1.) Otvorenie
2.) Diskusia
3.) Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu
4.) Záver
1) Otvorenie :
Predseda VV privítal prítomných členov veriteľského výboru a reštrukturalizačného správcu a zároveň konštatoval,
že záverečný návrh reštrukturalizačného plánu mu bol doručený v zákonom stanovenej lehote, zasadnutie
veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom a v zákonom stanovenej lehote. Na zasadnutí veriteľského
výboru sú prítomní 2 členovia veriteľského výboru a tento je uznášaniaschopný.
2) Diskusia :
Zástupcovia členov veriteľského výboru : Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica prostredníctvom
e-mailu informovali predsedu veriteľského výboru, že s predloženým návrhom reštrukturalizačného plánu súhlasia a
nemajú voči nemu výhrady.
Zástupca člena veriteľského výboru Všeobecná úverová banka a.s. uviedol, že má pripomienky k predloženému
návrhu reštrukturalizačného plánu a bude navrhovať, aby sa tento návrh vrátil na prepracovanie predkladateľovi
plánu. Veriteľ Všeobecná úverová banka a.s. požaduje zvýšenie uspokojenia svojich pohľadávok z navrhovaných
15% na 30%, ale zároveň súhlasí s predĺžením doby splácania z 36 na 48 mesiacov. Veriteľ M-Oil Trading GmbH
prostredníctvom svojho právneho zástupcu uviedol, že je pripravený podporiť zvýšenie uspokojenia pohľadávok za
predpokladu reálnej udržateľnosti resp. dodržateľnosti uspokojovania pohľadávok (čo by mohlo predstavovať
zvýšenie uspokojenia z 15% na 20%), avšak nesúhlasí s predĺžením doby splácania.
Na základe vyššie uvedených vyjadrení a stanovísk jednotlivých veriteľov ako aj predchádzajúceho predstavenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe vyššie uvedených vyjadrení a stanovísk jednotlivých veriteľov ako aj predchádzajúceho predstavenia
plánu predkladateľom plánu boli v rámci diskusie bližšie vysvetlené jednotlivé dôvody navrhovaného uspokojenia
veriteľov v pláne a jednotlivé stanoviská veriteľov.
3) Hlasovanie o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu :
Predseda VV na základe stanovísk členov VV ako aj výsledku diskusie navrhol aby zasadnutie VV hlasovalo
o Uznesení č. 1 v znení :
„Veriteľský výbor na základe výhrad, návrhov a pripomienok k plánu, určuje predkladateľovi plánu lehotu 15
dní na jeho prepracovanie“.
Predseda VV vyzval členov na hlasovanie o navrhnutom Uznesení č. 1 :
Za hlasovali: 2 hlasy
Proti hlasovali: 0 hlasov
Hlasovania sa zdržalo: 0 hlasov
Výsledok hlasovania :
Uznesenie č. 1 bolo Veriteľským výborom prijaté v navrhovanom znení a plán bol dlžníkovi vrátený na
prepracovanie.
4) Záver :
Predseda VV poďakoval prítomným za účasť a ukončil Zasadnutie VV o 13:20 hod.
V Bratislave dňa: 22.09.2016
____________________________
M-Oil Trading GmbH
v zastúpení DT LEGAL, s.r.o.
Predseda Veriteľského výboru

K022409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Homoľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 350 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2016 S1536
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca majetku úpadcu 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, konkurz vedený OS Prešov, sp.zn.: 4K/34/2016, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51
Poprad – Matejovce, tel.: +421 905 364 528, email: zoldos.spravca@centrum.sk, 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 13:00 hod.. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť na t. č. +421905364528 alebo e-mailom na adrese:
zoldos.spravca@centrum.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Poprade dňa 27.9.2016
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K022410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALA BAMA PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fibichova 13, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 203 408
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/65/2014 S 1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/65/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
V zmysle ust. §101 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov(ďalej len
„ZKR“) JUDr. Jana Koľveková, správca úpadcu ALA BAMA PLUS, s.r.o., so sídlom Fibichova 13, 040 01 Košice,
IČO: 36 203 408 (ďalej len úpadca) v súlade s § 101 ods. 1 a § 96 ods. 5 zákona č. 7/2005 ZKR, zverejňuje návrh
konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty.
I. Všeobecná časť
Konkurz na majetok dlžníka: ALA BAMA PLUS, s.r.o., so sídlom Fibichova 13, 040 01 Košice, IČO: 36 203 408
(ďalej len “úpadca”) bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26K/65/2014-187 zo dňa 5. 2. 2015
, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len“OV“) č. 29/2015dňa 12.2.2015
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadca vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu: splnil úlohy uložené okresným súdom v uznesení sp. zn.
26K/65/2014-187 zo dňa 5. 2. 2015 ( t.j. v stanovených lehotách podával písomné správy, vyhotovil súpis majetku
podstát, prijímal doručené prihlášky, veriteľov, zostavil zoznam pohľadávok, zvolal prvú schôdzu veriteľov,
speňažoval a zabezpečoval majetok.
V OVč. 33/2015 z 18.2.2015 správca zverejnil oznam o tom, kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu.
V OV č. 64/2015 z 2.4.2015 správca v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zvolal prvú schôdzu veriteľov na deň 5.5.2015 o
10.00 hod v sídle o správcu na ul. na Mlynárskej č.19 v Košiciach.
Na tejto schôdzi boli za členov veriteľského výboru zvolení:
1.Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č.21, 814 99 Bratislava, IČO:35776005
2.Slovenská republika – Daňový úrad Košice , Rozvojová 2, 040 01 Košice
3. Všeobecná úverová banka, a.s, Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155
Na prvom zasadnutí veriteľského výboru dňa 5.5.2015 bol za predsedu veriteľského výboru zvolený veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č.21, 814 99 Bratislava IČO:35776005
V zákonom stanovenej lehote si uplatnili prihláškou pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote piati veritelia a to:
1.CWS – boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10 , 831 04 Bratislava, IČO: 31411045

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ podal súhrnnou prihláškou 8 nezabezpečených pohľadávok v sume 3.313,10 €
2.Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska č.21, 814 99 Bratislava , IČO:35776005
Veriteľ podal súhrnnou prihláškou 2 nezabezpečené pohľadávky v sume 3.319,92 €
3.Slovenská republika – Daňový úrad Košice , Rozvojová 2, 040 01Košice
Veriteľ podal súhrnnou prihláškou 20 nezabezpečených pohľadávok v sume 3.032,96 €
4. Sociálna poisťovňa, Ul. 29. Augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:30807484
Veriteľ podal súhrnnou prihláškou 3 nezabezpečené pohľadávky v sume 2.294,08 €
5. Všeobecná úverová banka, a.s, Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155
Veriteľ podal 1 prihlášku nezabezpečenej pohľadávky v sume 24.827,73 €
Dňa 27.5.2015 bola do kancelárie správcu doručená prihláška od 6. veriteľa - Palmer Capital RE Slovakia, s.r.o.
so sídlom Letná 45, 040 01 Košice IČO:36681285, ktorou si prihlásil nezabezpečenú pohľadávku vo výške
1.088,98€
V súlade s §28 ods.3 ZKR správca zverejnil v OV č.102/2015 z 1.6.2015 zapísanie pohľadávky veriteľa Palmer
Capital RE Slovakia, s.r.o. v sume 1.088,98 € doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, do zoznamu
pohľadávok.
Prihlásené a zistené pohľadávky 6 veriteľov predstavujú celkovú hodnotu 37.876,77€.
Správca na základe úplného zoznamu majetku zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších dokladov (§ 73
ods. 2 ZKR), vyjadrení a súčinností úpadcu (§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR) a tretích osôb (§ 75 ZKR), vyhotovil
v zmysle § 76 ZKR súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý pravidelne aktualizoval (§ 76 ods. 3 ZKR).
Do konania 1. schôdze správca zapísal do všeobecnej podstaty hnuteľný majetok, ktorý bol uverejnený v OV
74/2015 z 20.4.2015 a to:
A./Hnuteľný majetok
1.osobné motorové vozidlo ALFA ROMEO 156 2.0 TS 932A , VIN: ZAR93200000053734
Súpisová hodnota: 500,- €, Spoluvlastnícky podiel : 1/1
2.osobné motorové vozidlo FORD FOCUS DA3/HWDA 15/54 BALC,

VIN: WF05XXXWPDE68912

Súpisová hodnota: 5500,- €, Spoluvlastnícky podiel : 1/1
3.Vysávač LG 1400 W -16ks, jednotková cena: 8,- €, súpisová hodnota : 136,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
5. Vysávač SALTIX - 8 ks, jednotková cena:10,- €, súpisová hodnota : 90,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
6. Vysávač ZELMER Magnat - 1ks, jednotková cena: 15,- €, súpisová hodnota : 15,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
7. Vysávač ZELMER Maxim - 1ks, jednotková cena: 15,- €, súpisová hodnota : 15,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8.Vysávač ROWENTA - 1ks, jednotková cena:5,- €, súpisová hodnota: 5,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
9. Vysávač SAMSUNG - 1ks, jednotková cena:10,- €, súpisová hodnota : 10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
10.Vysávač TASKI -1ks, jednotková cena:100,- €, súpisová hodnota : 100,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
11.Upratovacie a umývacie vozíky - 1ks, jednotková cena:10,- €, súpisová hodnota : 50,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
12. Vedrá veľké - 20 ks, jednotková cena:2,- €, súpisová hodnota : 40,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
13. Vedrá malé - 8 ks, jednotková cena:1,- €, súpisová hodnota : 10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
14. Rebrík vysoký-1ks, jednotková cena:10,- €, súpisová hodnota : 10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
15.Nadstavce na sťahovanie vody - 30 ks, jednotková cena:2,- €, súpisová hodnota : 60,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
16. Rúčky na sťahovanie vody- 20 ks, jednotková cena:1,- €, súpisová hodnota :20,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
17. Teleskopická tyč - 1ks, jednotková cena:10,- €, súpisová hodnota : 10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
18. Helmy - 3 ks, jednotková cena:3,- €, súpisová hodnota :9,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
19. Sáčky do vysávačov - 30 ks, jednotková cena:1,- €, súpisová hodnota :30,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
20. Zástery pre upratovačky - 30 ks, jednotková cena:1,- €, súpisová hodnota :30,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
21.Fax Panasonic - 1ks, jednotková cena:10,- €, súpisová hodnota :10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
22. Skartovačka - 1ks, jednotková cena:10,- €, súpisová hodnota :10,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 26 K/ 65/2014 zo dňa 6.4.2016 rozhodol o vrátení nespotrebovanej časti
preddavku v sume 948,33 € na účet konkurznej podstaty. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v OV č. 70/2016 z
13.4.2016.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku správca zverejnil v OV č.58/2016 z
24.3.2016, OVč.74/2016 z 19.4.2016, OVč.143/2016 z 26.7.2016
V priebehu konkurzného konania boli do všeobecnej podstaty zapísané ako súpisové zložky majetku podľa § 72
ods. 2 ZKV a to:
B/ Iná majetková hodnota - nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu
v sume 948,33 €
C/Peňažná pohľadávka – zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v sume 6.640,-€

II. Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
V zmysle uloženého záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 24.6.2015 vyhlásil správca 4 ponukové konanie
na predaj hnuteľných vecí.
1.kolo bolo uverejnené v OV 136/2015 dňa 17.7.2015 a vyhodnotené v OV 159/2015 dňa z 19.8.2015
2.kolo bolo uverejnené v OV 160/2015 z 20.8.2015 a vyhodnotené v OV 171/2015 dňa 7.9.2015
3.kolo - bolo uverejnené v OV 171/2015 z 7.9.2015 a vyhodnotené v OV 188/2015 dňa 1.10.2015
4.kolo bolo uverejnené v OV 197/2015 z 14.10.2015 a vyhodnotené v OV 238/2015 dňa z 11.12.2015
Správcovi sa poradilo predať časť hnuteľného majetku v 1.kole a zvyšok hnuteľného majetku až v 4.kole.
V 1.kole ponukového konania zverejneného správca odpredal len hnuteľný majetok pod súpisovou zložkou 3,4,5,13
a to vysávač LG 1400W za kúpnu cenu 8,- €, vysávač Zelmer Jupiter za kúpnu cenu 5 €, vysávač Saltix za kúpnu
cenu 10,-€ a vedrá malé 2kusy za kúpnu cenu 2,-€. Spolu v sume 35,-€ur.
Po konaní 4 .kola veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 27.11.2015 udelil správcovi súhlas s predajom
hnuteľného majetku vo všeobecnej podstate zapísaného v OV č.74/2015 dňa 20.4.2015 a to súp pol.č.1- osobné
motorové vozidlo ALFA ROMEO 156 2.0 TS 932A, VIN: ZAR93200000053734, EČ: KE 414 HG za kúpnu cenu 32,€, súp.č.2- osobné motorové vozidlo FORD FOCUS DA3/HWDA 15/54BALC, VIN: WF05XXXWPDE68912, EČ: KE
700GT za kúpnu cenu 2523,- €, a súhlas na predaj hnuteľného majetku vo všeobecnej podstate zapísaného v OV
č.74/2015 dňa 20.4.2015 a to súp. pol. č.3. - vysávač LG 1400 W, č.4. vysávač- ZELMER Jupiter, č.5.vysávač SALTIX, č.6.- vysávač ZELMER Magnat, č.7. vysávač- ZELMER Maxim, č.8. vysávač -ROWENTA,
č.9. vysávač -SAMSUNG, č.10. vysávač -TASKI, č.11. - upratovacie a umývacie vozíky, č.12.- vedrá veľké,
č.13. -vedrá malé, č.14- rebrík vysoký, č.15.- nadstavce na sťahovanie vody, č.16. - rúčky na sťahovanie vody,
č.17.- teleskopická tyč, č.18. - helmy, č.19.- sáčky do vysávačov, č.20.- zástery pre upratovačky, č.21.-fax
panasonic, č.22.- skartovačka za cenu v sume 130,-€.
Vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu boli speňažené a zo speňaženia tejto
všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok: 2720,-€

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
V predmetnom konkurznom konaní neboli vykonané čiastkové rozvrhy.
1.Výťažok zo speňaženia:
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

54

Obchodný vestník 188/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Popis
A./ Hnuteľný majetok

Deň vydania: 30.09.2016

výťažok zo speňaženia
2.720,-€

B./ Peňažná pohľadávka
voči konateľke v zmysle §11ods.4 ZKR

6.640,-€

C./Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu
D./ Kreditný úrok
Spolu:

948,33€
0,27€
10.308,60 €

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

2.Pohľadávky proti všeobecnej podstate
Podľa § 96 ods.2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty správca zverejnil
v OV č. OV 143/2016 z 26.7.2016 s poučením, že veriteľský výbor, dotknutý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate.
V stanovenej lehote neboli správcovi podané námietky poradia pohľadávky proti podstate.
Podrobný zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate v celkovej sume 2.845,81 € bol zaslaný príslušnému
orgánu.
Odo dňa schválenia pohľadávok proti podstate veriteľským výborom vznikli a vzniknú v konkurze vyhlásenom na
majetok úpadcu nasledovné pohľadávky spojené s ukončením konkurzu proti všeobecnej podstate:
bankové poplatky vedenie účtu za 08/2016

4,70 €

zrážka dane z úroku
bankové poplatky za vedenie účtu

0,01€
09/2016

4,70€

bankové poplatky za zrušenie účtu

3,30€

bankové poplatky za prevod výťažku veriteľom

10,-€

poplatok za konkurzné konanie

20,62€

0,2% z výťažku zo sumy 10.308,60€odmena správcu KP za speňaženie majetku

712,63 €

Celková suma:

755,96 €

Z výťažku všeobecnej podstaty určeného na rozvrh nezabezpečeným veriteľom sa odpočítavajú správcom
uspokojené pohľadávky proti podstate priradené ku všeobecnej podstate a tiež pohľadávky spojené s ukončením
konkurzu .
Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške: 3.601,77€
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3.Odmena správcu
Odmena správcu z výťažku je určená v zmysle ustanovení §13 ods.2, §17 ods. 2, §20 ods.1,2 Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. nasledovne:

odmena z výťažku zo speňaženia hnuteľných vecí
výťažok zo speňaženia hnuteľných vecí (súp.zložky1-21)
suma pomerne priradených pohľadávok proti podstate
základ
§20 ods.1výška odmeny 14% zo základu

2.720,- €
- 90,46 €
2.629,54 €
371,15 €

odmena z peňažnej pohľadávky voči konateľke v zmysle §11ods.4 ZKR
základ 6640,-€
§17 ods.2 vyhl.č.665/2005 Z.z.

332,-€

odmena z nespotrebovanej časti preddavku vo výške:948,33 €
20ods.2 vyhl.č.665/2005 Z.z. t.j.1%

9,48€

Odmena správcu z výťažku spolu

712,63€

4. Návrh rozvrhu
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 6 nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR. Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku
nezabezpečeným veriteľom bolo rozhodujúce zistenie pohľadávok správcom.
V zmysle tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky
konkurzných veriteľov uspokojené v rozsahu 17,707 % prihlásenej a zistenej sumy (10.308,60€ výťažok bez
pohľadávok proti podstate -3601,77 € pohľadávky proti podstate)=6.706,83€ suma určená na rozvrh)
6.706,83
_______

= 0,177069 koeficient uspokojenia

37.876,77

Nezabezpečený veriteľ
CWS – boco Slovensko, s.r.o

Suma
uznaných
Suma prihlásených
%
prihlásených
Rozvrh
uspokojenia
nezabezpečených
uspokojenia
nezabezpečených
veriteľa v €
pohľadávok v €
veriteľa
pohľadávok v €
586,65
3 313,10
3 313,10
17,707

Palmer Capital RE Slovakia, s.r.o.

1 088,98

1 088,98

17,707

192,82

Slovenská konsolidačná, a.s.

3 319,92

3 319,92

17,707

587,86

Slovenská republika – Daňový úrad
Košice

3 032,96

3 032,96

17,707

537,05

Sociálna poisťovňa

2 294,08

2 294,08

17,707

406,21

24 827,73

24 827,73

17,707

4396,25

37 876,77

37 876,77

Všeobecná úverová banka, a.s

nezabezpečeného

6706,83

Na základe uvedeného Vám ako správca úpadcu po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu predkladám na schválenie návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. V zmysle § 101
ZKR správca určuje veriteľskému výboru lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť dňom jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR správca určuje veriteľskému výboru lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť dňom jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

JUDr. Jana Koľveková, správca

K022411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 724 776
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Gregáňová
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/31/2015 S1739
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/31/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, S 1739
správca úpadcu BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 101419/B v súlade
s ustanovením v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
uplatnených prihláškami doručenými po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
úpadcu, t. j. po 14.12.2015 nasledovných veriteľov:
1, Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

Prihlásená suma
č. p

Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady uplatnenia

Celková suma

1

2 196,60 €

0,00 €

0,00 €

0€

0€

2 196,60 €

2

2 316,70 €

0,00 €

0,00 €

0€

0€

2 316,70 €

Súhrnná prihláška s por. č. 11 doručená dňa 25.08.2016 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 14.09.2016
pod č. 341-342.

V Bratislave, dňa 14.09.2016
Mgr. Zuzana Gregáňová

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

57

Obchodný vestník 188/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.09.2016

Správca úpadcu

K022412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Gregáňová
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014 S1739
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Zuzana Gregáňová, správca S 1739, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava správca
úpadcu LS REAL TRADE s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783 , spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 88145/B, č. k.: 8K/45/2014 v súlade s
ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok uplatnených po skončení
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu, t. j. po 13.04.2015 nasledovných veriteľov:
Veriteľ:
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Šancová 1/A

IČO: 35 730 978

814 99 Bratislava

Prihlásená suma
č.p

Istina

Úroky

Úroky z omešk.

Poplat. z omešk

Náklady uplat.

Celková suma

1

1 179,38 €

0€

0€

0€

0€

1 179,38 €

2

7 574,06 €

0€

0€

0€

0€

7 574,06 €

3

2 438,19 €

0€

0€

0€

0€

2 438,19 €

4

7 818,43 €

0€

0€

0€

0€

7 818,43 €

5

10 690,26 €

0€

0€

0€

0€

10 690,26 €

6

17 042,63 €

0€

0€

0€

0€

17 042,63 €

7

22 424,60 €

0€

0€

0€

0€

22 424,60 €

8

18 622,35 €

0€

0€

0€

0€

18 622,35 €

Pohľadávky uplatnené Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok s por. č. 1 zo dňa 05.09.2016, ktorá bola
doručená do kancelárie správcu dňa 06.09.2016, boli do zoznamu pohľadávok zapísané dňa 27.09.2016 pod č.
736-743.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 27.09.2016
Mgr. Zuzana Gregáňová
Správca S1739

K022413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARCER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 148, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 590 599
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2016/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o popretí pohľadávky
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 27.06.2016, č.k.: 3K/3/2016 som bola ustanovená za správcu úpadcu
ARCER s.r.o., so sídlom: 023 55 Vysoká nad Kysucou 148, IČO: 47 590 599, (ďalej v texte len „úpadca“).
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 129/2016 zo dňa 06.07.2016.
Dňa 22.08.2016 uplynula základná štyridsaťpäťdňová lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľov, plynúca od
vyhlásenia konkurzu. Odo dňa uplynutia tejto lehoty na prihlasovanie pohľadávok plynie správcovi lehota, v ktorej je
správca povinný každú prihlásenú pohľadávku preskúmať a v prípade zistenia spornosti prihlásenej pohľadávky je
oprávnený túto poprieť.
V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) „Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.”
V zmysle § 32 ods. 1 ZKR „Každú prihlásenú pohľadávku správca porovná s účtovnou a inou dokumentáciou
úpadcu, zoznamom záväzkov, prihliadne na vyjadrenia úpadcu a iných osôb a vykoná aj vlastné šetrenie. Ak pri
skúmaní zistí, že pohľadávka je sporná, je povinný ju v spornom rozsahu poprieť.“
V zmysle § 32 ods. 2 ZKR Vám ako správca úpadcu oznamujem, že popieram Vami prihlásené pohľadávky,
v zozname pohľadávok vedené pod por. číslom 5. čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky prihlásenej
pohľadávky zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 32 ods. 3 písm. a) ZKR „Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.“
V zmysle § 32 ods. 5 ZKR „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri
popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú
mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle § 32 ods. 6 ZKR „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 32 ods. 6 ZKR „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a
písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
Nakoľko pri konaní správcu so zachovaním konania s odbornou starostlivosťou, v zmysle vyššie uvedeného
ustanovenia ZKR a súčasne pri vykonanom vlastnom šetrení som zistila, že Vaše pohľadávky boli prihlásené, ako
iné pohľadávky. Na základe zistení takto vykonaného preskúmania prihlásených pohľadávok som dospela k záveru,
že prihlásené pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 5. popieram, čo do právneho
dôvodu, vymáhateľnosti, výšky prihlásenej pohľadávky zo všeobecnej podstaty. Dôvod ich popretia sú
identifikované nižšie. Pohľadávky boli popreté len správcom.
V zmysle § 32 ods. 18 ZKR „Pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú veriteľom so súhlasom tohto
veriteľa môže správca písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa popretá pohľadávka v
uznanom rozsahu považuje za zistenú“
Popretie:
Dôvod a deň popretia právneho dôvodu vzniku pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do právneho dôvodu:
Veriteľ si uplatnil vznik pohľadávky z obchodného styku vydanou faktúrou č. 2014257 zo dňa 31.12.2014, so
splatnosťou 10.1.2015, na čiastku 7700 eur, zníženú dobropisom č. 201501 zo dňa 25.2.2015 o čiastku 700 eur.
Veriteľ v prihláške nepripojil listiny preukazujúce uvedené skutočnosti vyplývajúce v prihláške. Štatutár úpadcu,
taktiež poukázal na neoprávnené prihlásené plnenie zo strany veriteľa a nesúhlasil s prihláseným záväzkom voči
úpadcovi.
Deň popretia: 20.9.2016
Dôvod, popretá suma, popretá časť a deň popretia výšky prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá, čo do
výšky: Pohľadávka popretá čo do právneho dôvodu, tj. popretá čo do výšky v časti Istina v sume 7000 eur.
Deň popretia: 20.9.2016
Podnet veriteľa na popretie prihlásenej pohľadávky a spôsob jeho vybavenia: nebol podaný
Námietky uplatnené dlžníkom (úpadcom) proti prihláseným pohľadávkam: Štatutár úpadcu poukázal na
neoprávnené prihlásené plnenie zo strany veriteľa a nesúhlasil s uvedeným prihláseným záväzkom voči úpadcovi.
Vzhľadom na uvedené Vám týmto oznamujem, že popieram pohľadávku prihlásenú prihláškou pohľadávky vedenú
v zozname pohľadávok s poradovým číslom 5. veriteľa STRAKA A STRAKA, spol. s r.o., v likvidácii, so sídlom
Březenecká 4750, Chomutov, IČO: 61 973 297, Česká republika čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky
prihlásenej pohľadávky zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 32 ods. 9 - 10 ZKR „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom
žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči
všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak
zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na
nepríslušnom súde. Ak veriteľ pohľadávky popretej čo do poradia nepodal žalobu, platí najnižšie uznané poradie.“
V zmysle § 32 ods. 12 ZKR „Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania o určení popretej
pohľadávky, ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku.“
V zmysle § 32 ods. 15 – 17 ZKR „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške. Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je
účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania. Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v
rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.“
V Martine, dňa 20.09.2016
Ing. Elena Fioleková, správca
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K022414
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Nehnuteľnosť – Pozemok, parcela registra „C“
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľký Šariš
Názov katastrálneho územia: Veľký Šariš
Číslo listu vlastníctva: 7268
Parcelné číslo: 3985
Druh pozemku: Orná pôda
Výmera: 1403 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 483,75 EUR
Deň zapísania do súpisu: 27.9.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)
Poznámka o spornom zápise: Nie
Dôvody sporného zápisu: Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia: -

Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Nehnuteľnosť – Pozemok, parcela registra „E“
Štát: Slovenská republika
Obec: Prešov
Názov katastrálneho územia: Prešov
Číslo listu vlastníctva: 13022

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

61

Obchodný vestník 188/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.09.2016

Parcelné číslo: 2717/3
Druh pozemku: Orná pôda
Výmera: 379 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/80
Súpisová hodnota: 1,50 EUR
Deň zapísania do súpisu: 27.9.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)
Poznámka o spornom zápise: Nie
Dôvody sporného zápisu: Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia: -

Súpisová zložka č. 3
Popis súpisovej zložky: Nehnuteľnosť – Pozemok, parcela registra „E“
Štát: Slovenská republika
Obec: Prešov
Názov katastrálneho územia: Prešov
Číslo listu vlastníctva: 13022
Parcelné číslo: 2722/1
Druh pozemku: Záhrady
Výmera: 130 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/80
Súpisová hodnota: 1,50 EUR
Deň zapísania do súpisu: 27.9.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)
Poznámka o spornom zápise: Nie
Dôvody sporného zápisu: Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia: -

Súpisová zložka č. 4
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – Motorové vozidlo PEUGEOT 206, 1.1 E
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VIN, EČV: VF32AHFXF41323690, PO900AN
Rok výroby: 2001
Stav opotrebovanosti: pojazdné, platná STK, EK, PZP
Súpisová hodnota: 1500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 27.9.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)
Poznámka o spornom zápise: Nie
Dôvody sporného zápisu: Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia: -

Súpisová zložka č. 5
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – nákladný príves JSU – P – 600 - V
VIN, EČV: U5RV06001TR000040/1996, PO500YD
Približný rok výroby: 2004
Stav opotrebovanosti: pojazdné, platná STK, EK, PZP
Súpisová hodnota: 400,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 27.9.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)
Poznámka o spornom zápise: Nie
Dôvody sporného zápisu: Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia: -

Súpisová zložka č. 6
Popis súpisovej zložky: Súbor hnuteľných vecí – nefunkčné šijacie stroje
Približný rok výroby: neznáme
Stav opotrebovanosti: nefunkčné
Súpisová hodnota: 100,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 27.9.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)
Poznámka o spornom zápise: Nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvody sporného zápisu: Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia: -

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K022415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Miháliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/20/2015 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/20/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jozef Kadura, správca dlžníka Katarína Miháliková, nar. 8.5.1984, bytom Bystrická cesta 2138/122, 034
01 Ružomberok, konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 5K/20/2015, sp. zn. správcovského
spisu: 5K/20/2015 S621 týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2016 – 81,62 €
Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2016 – 90,55 €
Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2016 – 126,36 €
Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2016 – 90,14 €
Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2016 – 85,92 €
Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2016 – 88,76 €
Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2016 – 94,43 €
Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2016 – 81,62 €

JUDr. Jozef Kadura
správca

K022416
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
JUDr. Vojtech Agner, správca v konkurznej veci úpadcu Pavel Duda, touto cestou zverejňujem konečný rozvrh
výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, ktorý bol schválený Okresným súdom Bratislava I, Uznesením č.
4K/40/2015, zo dňa 12.09.2016, zverejneným v OV č. 179/2016, zo dňa 19.09.2016.
V stanovenej lehote neboli voči návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu podané
námietky. Veritelia zistených prihlásených nezabezpečených pohľadávok budú uspokojení z celkovej sumy určenej
na uspokojenie nezabezpečených veriteľov s prihliadnutím na prírastok speňaženia po zverejnení návrhu
konečného rozvrh nasledovne:
Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
1. veriteľ Český inkasní kapitál, a.s., IČO: 27646751, Česká republika, so zistenou pohľadávkou vo výške
485,73 Eur bude uspokojený vo výške 29,78 Eur,
2. veriteľ Generali Poiišťovna, a.s., IČO: 61859869, Česká republika, so zistenou pohľadávkou vo výške
562,39 Eur, bude uspokojený vo výške 34,28 Eur,
3. veriteľ Matco, s.r.o., IČO: 26425033, Česká republika, so zistenou pohľadávkou vo výške 1 900,61 Eur,
bude uspokojený vo výške 120,09 Eur,
4. veriteľ ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, Česká republika, so zistenou pohľadávkou vo výške 47 624,75 Eur,
bude uspokojený vo výške 3 024,20 Eur,
5. veriteľ Česká správa sociálního zabezpečení, IČO: 00006963, Česká republika, so zistenou pohľadávkou
vo výške 3 881,29 Eur, bude uspokojený vo výške 245,62 Eur.

V Bratislave dňa 26.09.2016
JUDr. Vojtech Agner, správca

K022417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Darina Schmidtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2016 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jozef Kadura, správca úpadcu Ing. Darina Schmidtová, nar. 19.9.1971, r.č. XXXXXX/XXXX, bytom
Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín, , konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 5K/8/2016,
sp.zn. správcovského spisu: 5K/8/2016 S621 týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2016 – 3.972,21 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2016 – 719,40 €

JUDr. Jozef Kadura
správca

K022418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Polomčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 49, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ v druhom poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov,
Slovenská republika
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 3/1-16
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo zriadené na základe: Rozhodnutie správcu dane č.
735/350/476-6435/04/Hla zo dňa 26.01.2004,
Rozhodnutie správcu dane č. 9700502//5/4730143/2013/Koči zo dňa 21.10.2013. Záložné právo vzniklo zápisom v
katastri nehnuteľností.
Výška zabezpečenej pohľadávky: 20.387,44 Eur

Por. č. 1: Súpisová zložka: stavba, druh a popis stavby: rodinný dom, súpisné číslo: 863, na parcele číslo CKN:
3015/38, štát: SR, obec: Stará Ľubovňa, kat. územie: Stará Ľubovňa, list vlastníctva č. 1796, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1 (BSM), súpisová hodnota: 110.000,00 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zapísania: 23.09.2016

Por. č. 2: Súpisová zložka: pozemok, číslo parcely CKN: 3015/38, druh: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 375
m2, štát: SR, obec: Stará Ľubovňa, kat. územie: Stará Ľubovňa, list vlastníctva č. 1796, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1 (BSM), súpisová hodnota: 18.750,00 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Deň zapísania: 23.09.2016
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K022419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Gabriel Juhász, podnikajúci pod obchodným
menom Gabriel Juhász - M&J TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2013 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 53,73 €

V Nitre, dňa 27.09.2016
JUDr. Marek Ďuran, správca

K022420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Holečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 247, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.9.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/5/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/5/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Holečka, nar. 11.09.1968, bytom Kozárovce 247,
935 22 Kozárovce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 27K/5/2016 týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok
až piatok v čase od 08:30-12:00 hod. a 12:30-15:00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kopčianska 10, 851 01
Bratislava (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne
na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 918 747 587 alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
pirsel@advokat-pirsel.eu.

Mgr. Marek Piršel, správca
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K022421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Ondrej Pecha, nar. 23.01.1974, bytom Vikárska č. 1077/15, 949 01 Nitra oznamuje, že účastníci konania
môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K022422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaková Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Alica Kvaková,
nar.: 21.05.1967, bytom Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +42145 5240 200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K022423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Sládkoviča 2039/11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/36/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/36/2015
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: Miroslav Kollár, nar. 16.03.1973, bytom A. Sládkoviča 2039/11, 934 01 Levice (ďalej
len"úpadca"), vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/36/2015, správca úpadcu JUDr. Fadi Fardous, so
sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Nitre, dňa 27.09.2016
JUDr. Fadi Fardous, správca

K022424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Nováková TIMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 410, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 115 823
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2014 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe záväzného pokynu a súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 20.09.2016, bol zo súpisu všeobecnej podstaty
v súlade s § 81 ods. 1 ZKR vylúčený nasledovný majetok:
Súp.
zložka
maj. č.

Opis
súp.
majetku

Evidenčné
číslo

Typ
súp. Hodnota
zložky
majetku
majetku
EUR

1.

Osobné
motorové
vozidlo
–
Opel W0L000036T1120817 SE-047BH
Vectra-B, r.v. 1996

Hnuteľná vec 1.000,00

zložky

Výrobné číslo

v

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 28.05.2015
ZKR

V Šali, dňa 27.09.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K022425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Nováková TIMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 410, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 115 823
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Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2014 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu: Kristína Nováková, nar. 30.11.1984, podnikajúca pod obchodným menom Kristína
Nováková TIMA, s miestom podnikania: Hollého 410, 908 01 Kúty, IČO: 47 115 823 (ďalej len"úpadca"), vedenej na
Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36K/39/2014, správca úpadcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so
sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Šali, dňa 27.09.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K022426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Nováková TIMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 410, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 115 823
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2014 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa SR – Daňový
úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava (ďalej len „zabezpečený veriteľ“) a o zámere zostaviť rozvrh z oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa.
V konkurznej veci úpadcu: Kristína Nováková, nar. 30.11.1984, podnikajúca pod obchodným menom Kristína
Nováková TIMA, s miestom podnikania: Hollého 410, 908 01 Kúty, IČO: 47 115 823 (ďalej len "úpadca"), vedenej na
Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36K/39/2014, správca úpadcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so
sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Šali, dňa 27.09.2016
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K022427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hranická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätopluková 2663/4, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2016 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Radoslav Hajdúch - správca dlžníka Jaroslava Hranická, bytom Svätopluková 2663/4, 902 01 Pezinok, nar.
20.04.1980, týmto v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá
sa bude konať dňa 15.11.2016 o 10:00 hod. na adrese Námestie Martina Benku 9, Bratislava 811 07 (prezentácia
prihlásených veriteľov bude prebiehať v čase od 09:45 hod. do 10:00 hod.). Pri prezentácii predložia veritelia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie
na zastupovanie) a doklad totožnosti. Správca zároveň žiada prihlásených veriteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa
na prvej schôdzi veriteľov, aby svoju účasť vopred oznámili na nasledujúcu e-mailovú adresu:
judr.radoslav.hajduch@gmail.com

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

JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K022428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 57, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1975
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30K/26/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/26/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: Roman
Tóth, bytom Tichá 57, 044 14 Čaňa, nar. 29.08.1975, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na
ktorý možno skladať kauciu v prípade popretia prihlásenej pohľadávky.
Kauciu vo výške 350,- Eur možno zložiť na bankový účet číslo SK8809000000005119484498 vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s. s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, a uvedením
poznámky - označenie úpadcu, a to 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.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu.

K022429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Valentovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3039/10, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/43/2015 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/43/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Valentovič, nar. 01.03.1973, bytom Jasovská
3039/10, 851 07 Bratislava, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnúť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Namietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu alebo emailom na adrese: maruniak@maruniak.sk.

Mgr. Jozef Maruniak, správca
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K022430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Casa Invest,s.r.o v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri mlyne 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 729 100
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S 1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca konkurznej podstaty úpadcu Casa Invest, s.r.o., Pri mlyne 5, 080 01 Prešov, IČO: 31 729 100, týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
dňa 27.09.2016 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky
bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ: Slovenská republika – Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 28.266,88 EUR
Istina: 28.266,88 EUR
Príslušenstvo: Doručenie prihlášky dňa: 26.09.2016
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok: 47

V Humennom, 27.09.2016

JUDr. Mária Ledinská, správca

K022431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Tarry – Drevo Shop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 21, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 749 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2013 S 1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Tatra banka,
a.s. a zámere zostaviť čiastkový rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom Dolná 6, Banská Bystrica 974 01, IČO: 45 026 548, správca
konkurznej podstaty úpadcu Monika Tarry – Drevo Shop s miestom podnikania: 976 02 Motyčky 21, IČO:
44 749 651, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer
zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s..

Poučenie v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K022432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vasilišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 449/5, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty
POHĽADÁKA Z ÚČTU V BANKE
Por.č.

Zostatková suma

1.

1660

Prešov, dňa 27.09.2016

IBAN

Mena

Banka

SK35 8360 5207 0042 0385 2762

Eur

mBank, S.A., pob.zahr. banky

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K022433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.01.1976

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. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Štefan Straka, správca konkurznej podstaty úpadcu Denisa Mikulová, nar. 03.01.1976, bytom Helmecká
29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I., č. k.
31K/34/2016,zvolal prvú schôdzu veriteľov v zmysle § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) uverejnenú v OV 172/2016 dňa 7.9.2016, na deň 11.10.2016
( utorok) o 10:00 hod. Týmto oznámením správca upravuje čas začatia prvej schôdze veriteľov, a to na 12:30
hod v kancelárii správcu: Krmanova 1, 040 01 Košice.
JUDr. Štefan Straka, správca

K022434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J. L. Logistic, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 764 701
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2016/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU ÚPADCU J.L.Logistic s.r.o. v konkurze, IČO: 36 764 701
sp.zn. 6K/13/2016/S1136
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY - DRUH SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU: I. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Identifikácia súpisovej zložky majetku
Číslo súpisovej
Dlžník
zložky
Právny dôvod vzniku pohľadávky
Jozef Willemse
Peňažná pohľadávka voči konateľovi (J. Willemse) úpadcu z titulu zmluvnej
1
Ambachtstraat 6, Beerse 2340,
pokuty podľa § 11 ods. 2 ZoKR.
Belgicko

Súpisová
hodnota
(EUR)
12 500,00

SPOLU SÚPISOVÁ HODNOTA INEJ MAJETKOVEJ PODSTATY (EUR)

12 500,00

SÚPISOVÁ HODNOTA VŠEOBECNEJ PODSTATY CELKOM (EUR)

12 500,00

V Bratislave dňa 19. 9. 2016
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K022435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/11/2016 S106
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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.09.2016

Okresný súd Trenčín
40K/11/2016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VEC: Vylúčenie majetku zo všeobecnej podstaty
Správca:

JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
91101 Trenčín

Úpadca:

Marcel Ďuriš
Narodený 20.09.1980
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany

JUDr. Danica Birošová, správca so sídlom Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zapísaná v zozname konkurzných
a reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom
S 106 (ďalej len „SKP“) ako konkurzná správkyňa úpadcu Marcel Ďuriš, nar. 20.09.1980, trvale bytom Veľké
Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje, že ku dňu 27.09.2016 vylučuje
zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu nasledovné súpisové zložky majetku:
1.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: motorové vozidlo zn. Škoda Felicia, 795 SWG11, VIN TMBEGF654V0640627, r.v. 1996, stav opotrebovateľnosti: vyradené z evidencie
vozidiel dňa 29.02.2016, vozidlo odovzdané k likvidácii na vrakovisko.
Celková suma: 200,00 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Iná majetková hodnota deklarovaná úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 200,00 €
Dôvod vylúčenia:
Dňa 23.06.2016 bolo správcovi doručené Potvrdenie o prevzatí autovraku do zariadenia pre zber autovrakov spoločnosťou H+P
AUTODÍLY, s.r.o. 739 43 Staříc 539, ČR, IČ: 25 85 92 26 .
Udelenie súhlasu na vylúčenie majetku z konkurznej podstaty úpadcu v zmysle ust. § 82 ZKR

2.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: finančná hotovosť na vkladnej knižke SK09 0900 0000 0002 6053 0104 vedenej v Slovenskej sporiteľni, a.s. na meno Marcel Ďuriš,
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany, nar. 20.09.1980
Celková suma: 11,39 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Existencia vkladnej knižky zistená činnosťou správcu.
Hodnota: 11,39 €
Dôvod vylúčenia:
Úpadca nepredložil vkladnú knižku a prehlásil, že si nie je vedomý jej fyzickej existencie. Získanie peňažnej hotovosti na vkladnej
knižke je možné iba podaním návrhu na umorovacie konanie. Poplatky za umorovacie konanie a následne zrušenie vkladnej knižky
sú spolu vo výške 14 € , čo presahuje celkovú finančnú hotovosť na vkladnej knižke.
Udelenie súhlasu na vylúčenie majetku z konkurznej podstaty úpadcu v zmysle ust. § 82 ZKR

K022436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Vlkolenská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorová 136, 974 01 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/80/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/80/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu: Eva Vlkolenská, bytom Bátorová 136,
991 26 Nenince, nar. 30.11.1979 v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dopĺňa súpis majetku
všeobecnej podstaty o nasledovnú položku:
Hnuteľná vec:
P. č.. Popis
2.
Osobný automobil Škoda Felicia Combi

·
·

Rok výroby Stav opotrebovanosti Adresa kde sa hnuteľná vec nachádza Hodnota v €
1999
Značne používané
Bátorová 136, 991 26 Nenince
400,- €

Deň zápisu do súpisu majetku:
27.09.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Majetok pripadol do výlučného vlastníctva úpadkyne na základe vyporiadania BSM rozsudkom Okresného súdu
Veľký Krtíš, sp. zn.: 12C/178/2016 zo dňa 30.06.2016, právoplatného dňa 28.07.2016.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

K022437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Knapíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hromoš 46, 065 45 Hromoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU - Číslo zápisu: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec - manželská posteľ, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 BSM
Súpisová hodnota: 50,00 Eur
Podstata: všeobecná, Deň zaradenia: 5.2.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zapísania: 5.2.2015, Deň zverejnenia: 11.02.2015
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: majetok bol pridelený do výlučného vlastníctva manžela úpadcu v konaní o
vyporiadanie BSM Uznesením Okresného súdu Stará Ľubovňa, č. 2C/271/2014 zo dňa 28.09.2015, právoplatným a
vykonatelným dňa 19.10.2015
Deň vylúčenia: 19.10.2015

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU - Číslo zápisu: 3

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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Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec - obývacia stena, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 BSM
Súpisová hodnota: 75,00 Eur
Podstata: všeobecná, Deň zaradenia: 5.2.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zapísania: 5.2.2015, Deň zverejnenia: 11.02.2015
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: majetok bol pridelený do výlučného vlastníctva manžela úpadcu v konaní o
vyporiadanie BSM Uznesením Okresného súdu Stará Ľubovňa, č. 2C/271/2014 zo dňa 28.09.2015, právoplatným a
vykonateľným dňa 19.10.2015
Deň vylúčenia: 19.10.2015

V Prešove dňa 27.09.2016

Správca úpadcu

K022438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze, so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07
Bratislava, IČO: 35 761 903, sp. zn. 8K/31/2016, v zmysle § 34 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len ,,ZoKR") zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 11. 11. 2016 o 11:00
hod. na adrese Májkova 3, 811 02 Bratislava, 6. poschodie. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie
na zastupovanie veriteľa). Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave
konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZoKR, 5.
Rôzne a záver.
V Bratislave dňa 27. 9. 2016
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K022439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Nitrianský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 35/69, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra, Topoľčianska č. 35/69,
v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za
účelom popierania pohľadávok veriteľom. Kauciu možno zložiť 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.
Bežný účet vedený v Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN : SK74 1100 0000 0029 3112 7906
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Marek Ďuran, správca
V Nitre, dňa 27.09.2016

K022440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vasilišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 449/5, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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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Dňa 21.09.2016 mi bola po základnej prihlasovacej lehote doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok v celkovej výške 2.941,68 Eur, veriteľa: Sociálna poisťovňa - ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29.augusta
č. 8-10, Bratislava. Pohľadávky prihlásené predmetnou prihláškou som zapísala do Zoznamu pohľadávok pod por.
č. 7-13.

Prešov, dňa 27.09.2016

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K022441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bačíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojtín 020 72, 020 72 Mojtín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38k/26/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Anna Bačíková, nar.: 12.09.1968, bytom 020 72 Mojtín, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu
kosara@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 3076.
V Trenčíne, 27.09.2016
JUDr. Matúš Košara, správca

K022442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DONIVO TD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 746 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/40/2012 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/40/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M správca konkurznej podstaty úpadcu DONIVO TD, s.r.o., ul. Zvolenská cesta 165,
974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 746 32, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Nezabezpečená pohľadávka

Veriteľ

Istina

ČESMAD Slovakia, združenie

Úroky Úroky z omeškania

414,72 € 0,00 € 0,00 €

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma

0,00 €

40,00 €

454,72 €

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

454,72 €

V Banskej Bystrici, dňa 05. 09. 2016
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K022443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bačíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojtín 020 72, 020 72 Mojtín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38k/26/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam pre zahraničných veriteľov
Správca je povinný 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.
Ako správca úpadcu Anna Bačíková, nar. 12.09.1968, trvale bytom 020 72 Mojtín , Slovenská republika (ďalej aj
ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 38K/26/2016 zo dňa
14.09.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická
276/46, 911 01 Trenčín , zapísaný v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej
republiky, značka správcu S 1395, bol ustanovený do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. OV 181/2016 dňa 21.09.2016. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo
právoplatnosť dňa 22.09.2016. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov
dlžníka.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp.
zn.38K/26/2016 . Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
Poučenie pre veriteľov:
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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
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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 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.).
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.).
V Trenčíne , dňa 27.09.2016
JUDr. Matúš Košara, správca

K022444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Butko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.2.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/33/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/33/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom
úpadcu Milan Butko nar. 28.2.1969, trvale bytom Prosné 57, 018 01 Udiča, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia
v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.-eur , je vedený v Unicredit banka konto ,
IBAN SK6311110000008065645009 uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
JUDr. Mária Belaňová, správca konkurznej podstaty
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K022445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Budajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkonice 238, 976 13 Podkonice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/26/2016 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/26/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Budajová, nar. 25.02.1971, trvale
bytom Podkonice 238, 976 13 Podkonice, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ

Istina

BNP PARIBAS FINANCE SA

Úroky

Nezabezpečená pohľadávka
Úroky z omeškania Poplatok z omeškania Náklady z uplatnenia Celková suma

1 950,76 € 301,43 € 0,00 €

0,00 €

42,00 €

spolu:

2 294,19 €

2 294,19 €

V Banskej Bystrici, dňa 23.09.2016
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca

K022446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CORAX SK, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčická 89, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 225 636
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2014 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty úpadcu CORAX SK, s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina, IČO: 44
225 636, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného veriteľa, ktoré boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Nezabezpečená pohľadávka

Veriteľ

Istina

SR – Daňový úrad Žilina

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma

30,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

30,00 €

30,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

30,00 €
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spolu:

60,00 €

V Čadci, dňa 13.09.2016
Mgr. Andrea Šperková, správca

K022447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Gallová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Roháča 906/3 906/3, 971 01 Prievidza - Prievidza III Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová správca dlžníka Lenka Gallová, nar.: 12.12.1988, bytom J. Roháča 906/3, 971 01 Prievidza
- Prievidza III Necpaly, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín
počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 3076.
V Trenčíne, 27.09.2016
JUDr. Danica Birošová, správca

K022448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Gallová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Roháča 906/3, 971 01 Prievidza - Prievidza III Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Oznam pre zahraničných veriteľov
Správca je povinný 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.
Ako správca úpadcu Lenka Gallová, nar. 12.12.1988, trvale bytom J. Roháča 906/3, Prievidza - Prievidza III
Necpaly , Slovenská republika (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Trenčín, spis. zn.: 38K/47/2016 zo dňa 12.09.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a JUDr. Danica
Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín , zapísaná v Zozname správcov, vedenom na
Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 106, bola ustanovená do funkcie správcu
Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 179/2016 dňa 19.09.2016. Toto
uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2016. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2016. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov
dlžníka.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp.
zn.38K/47/2016 . Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
Poučenie pre veriteľov:
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 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.).
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.).
V Trenčíne , dňa 27.09.2016
JUDr. Danica Birošová, správca
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K022449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPEMA group s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 642 938
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Poláčková, LL.M
Sídlo správcu:
Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/20/2016 - S 1803
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Sp. zn. súdu:

6K/20/2016

Sp. zn. správcu: 6K/20/2016 - S 1803

VEC:
Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do Zoznamu
Pohľadávok

Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 6K/20/2016 zo dňa 01.06.2016, v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka SPEMA group s. r. o., so sídlom Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938,
obchodná spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č.
57115/B o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPEMA group s. r. o., so sídlom Miloslavov 414, 900
42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938, obchodná spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 57115/B, (ďalej ako ,,úpadca“), Okresný súd Bratislava I. rozhodol o vyhlásení
konkurzu na majetok Úpadcu s tým, že za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Veroniku Poláčkovú, LL.M,
správcu, so sídlom Ivánska Cesta 30/B, 821 04 Bratislava, zn. správcu S 1803 (ďalej len „Správca“).
Prihláškou pohľadávky zo dňa 17.08.2016, doručená do kancelárie správcu 12.09.2016 bola prihlásená pohľadávka
Krajského súdu Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759, z titulu nezaplateného súdneho
poplatku za odvolanie na základe právoplatného a vykonateľného Uznesenia Okresného súdu Bratislava III., č.k.:
23Cb/37/2014-78 zo dňa 17.06.2015, celkom vo výške 1.071,- EUR.
V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov Vám ako
správca
oznamujem
doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Krajského súdu Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
215 759, v sume 1071,-EUR a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií,
a zároveň Vám
oznamujem
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dodatočné zapísanie vyššie uvedenej pohľadávky do Zoznamu pohľadávok nezabezpečených veriteľov po
základnej prihlasovacej lehote, ktorá skončila dňa 22.07.2016
Poradové číslo pohľadávky v Zozname pohľadávok: 27
S úctou,

JUDr. Veronika Poláčková, LL.M.
správca

K022450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Vojsovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 222/148, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2015/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2015
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr.Michal Jakubek,správca so sídlom M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov n/T ,správca úpadcu : Miroslav
Vojsovič, nar.26.10.1980, s miestom podnikania Mierová 222/148,05921 Svit ,IČO:41575 661 v ,vyhlasuje v súlade
so záväzným pokynom Okresného súdu Prešov na základe uznesenia č.k. 2K/55/2015-148 zo dňa 21.09.2016
v zmysle § 92 ods.1/ ZKR 3.kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty takto:
Súpis majetku všeobecnej podstaty uvedený v OV č.99/2016 zo dňa 24.5.2016 takto:
Por.č.1: Osobné motorové vozidlo ,značka a typ, vozidlo značky RENAULT, obchodný názov MEGANE SCENIC
výr.číslo:VF1JA020C19033929, červená metalíza tmavá, ev.č.PP 655 BT.
Všeobecná hodnota vozidla určená odborným vyjadrením znalca - znalecký úkon č.6/2016 zo dňa 10.5.2016 a po
stanovení záväzného pokynu okresného súdu Prešov je cena v 3.kole 160, 00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia doručia správcovi ponuky poštou, alebo osobne oproti podpisu na adresu správcu JUDr. Michal
Jakubek , ul. M. R. Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov nad Topľou do 14.10.2016 najneskôr do 17.00 hod v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 2K/55/2015 neotvárať“, spolu s výpisom registra , resp. živnostenského
listu, neoverenú kópiu občianského preukazu alebo rodného listu.
2.Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční správca na adrese správcu do 5 dní po uplynutí
lehoty na doručenia obálok s ponukami.
3. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť preddavok kúpnej ceny vo výške 50 % minimálnej ponuky na kúpnu cenu
t.j. sumu 80,- € s úhradou na účet správcu č.ú.SK97000000000 5107426848 vedený v slovenskej sporiteľni a.s,
pob. Vranov n/T ,VS 25515, najneskôr do termínu uzávierok ponúk.
4.Návrh musí obsahovať ponuku na odkúpenie za kúpnu cenu minimálne vo výške 80 % súpisovej hodnoty.K
cenovej ponuke záujemca právnická osoba priloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, fyzická
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cenovej ponuke záujemca právnická osoba priloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, fyzická
osoba-podnikateľ živnostenský list,fyzická osoba –nepodnikateľ kópiu rodného listu.
5. Informácie o predmete speňažovania na telefónnom čísle 0908380390 v úradných hodinách v správcovskej
kancelárií.
5.Záujemca si môže predmetné hnuteľné veci osobne prezrieť priamo na tvári mieste samom na základe
telefonického dohovoru u správcu.
6.Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
7.V prípade , že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo
neuhradí kúpnu cenu podľa pokynov správcu, má správca nárok na sankciu voči tomuto záujemcovi vo výške 30 %
z ponúknutej kúpnej ceny.
Úspešný účastník je povinný do 15 dní od obdržania oznámenie o výsledku ponukového konania uzavrieť kúpnu
zmluvu a v tejto lehote uhradiť kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, alebo ponukové konanie zrušiť, resp. opätovne
vyhlásiť ponukové konanie v záujme dosiahnutia čo najvyššieho výťažku pre veriteľa.
Podľa výsledkov tretieho kola správca rozhodne o ďalšom postupe na základe záväzného pokynu udeleného
uznesením okresným súdom Prešov .
Vo Vranove n/T 27.09.2016
JUDr.Michal

Jakubek,

K022451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eugen Fehér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 5/992, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/19/2014 S 1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/19/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

popis nehnuteľnej veci: byt
súpisné č. stavby: 992
vchod: 5
poschodie: 1.
č. bytu: 2
adresa: Školská 992/5, 931 01 Šamorín
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

88

správca

Obchodný vestník 188/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.09.2016

č. parcely na ktorom je bytový dom postavený: 2780, 2781
druh stavby: obytný dom
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5914/115255
číslo LV: 2098
katastrálne územie: Šamorín
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 BSM
súpisová hodnota majetku (podiel úpadcu): 42 800,- EUR
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